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Λόγια του Κυρίου
…. "Θέλω, σε εκπλήρωση των προφητειών
Μου, να συγκεντρώσετε τόμους βιβλίων με
αυτόν τον λόγο που σας έδωσα, και αργότερα
να κάνετε αποσπάσματα και ερμηνείες του
και να τα φέρετε στην προσοχή των
συνανθρώπων σας". (U 6, 52)

Η πρωτότυπη ισπανική έκδοση

Asociación de Estudios Espirituales Vida
Verdadera A.C.
Apartado Postal 888 México, D.F. CP 06000
Για πληροφορίες ή για να αγοράσετε τα
βιβλία, επικοινωνήστε με
Orinoco N° 54 Interior 5, Col. Zacahuitzco
03550 Πόλη του Μεξικού.
12 τόμοι "Libro de la Vida Verdadera"
Νέα έκδοση σε 6 βιβλία
Cátedras anteriores a 1948 - tomos 1 al 9
Antecedentes del Libro de la Vida Verdadera
Αποκάλυψη και η πνευματική της ερμηνεία
Βιογραφία του Roque Rojas
Consejos del Mundo Espiritual de Luz
Diccionario de Términos Espirituales
María (La Ternura Divina) Elías (El Precursor)
Προφητείες και άλλα θέματα
Humanidad I Temas del "Libro de la Vida
Verdadera"
Humanidad II Temas del "Libro de la Vida
Verdadera"
La Segunda Venida de Cristo (2 τόμοι)
La Reencarnación
El Tercer Testamento (Compendio de los 12
tomos)

... "Με αυτό το βιβλίο, το οποίο η
ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει τελικά ως την
Τρίτη Διαθήκη, θα υπερασπιστείτε τον Σκοπό
μου. Η ανθρωπότητα γνωρίζει μόνο τον Νόμο
της "Πρώτης Εποχής" και όσα είναι γραμμένα
στην Πρώτη και τη Δεύτερη Διαθήκη. Αλλά ο
Τρίτος θα ενωθεί τώρα και θα διορθώσει
αυτό που οι άνθρωποι άλλαξαν λόγω
έλλειψης προετοιμασίας και κατανόησης". (U
348, 26)
... "Αυτή η φωνή που σας καλεί είναι η φωνή
του Θείου Διδασκάλου. Αυτός ο λόγος
προέρχεται από Εκείνον που δημιούργησε τα
πάντα. Η ουσία αυτού του έργου θα γίνει ο
θεμέλιος λίθος πάνω στον οποίο θα
στηριχθούν όλες οι παραγγελίες στο μέλλον.
Εκείνος που έχει τη δύναμη να κάνει τα
πάντα, θα μεταμορφώσει τις πέτρινες καρδιές
σας σε ιερό αγάπης και ανύψωσης και θα
ανάψει φως εκεί που υπήρχε μόνο σκοτάδι."
U
Το U σε σχέση με έναν αριθμό αναφέρεται σε
αποσπάσματα στους 12 τόμους του "Βιβλίου
της Αληθινής Ζωής".
Όταν ο Κύριος αναφέρει επανειλημμένα "το
Βιβλίο" ή "το Βιβλίο Μου" στις ομιλίες και τα
κηρύγματά Του, δεν αναφέρεται σε ένα υλικό
βιβλίο όπως αυτό εδώ, αλλά στο σύνολο των
διδασκαλιών και οδηγιών Του σε αυτή την
Τρίτη Εποχή, που έφερε στην ανθρωπότητα
στο Μεξικό από την πρώτη αποκάλυψή Του
το 1884 μέχρι το 1950. Σε αυτό το λεγόμενο
"βιβλίο" μας έφερε την "Τρίτη Διαθήκη" Του,
όπως επανειλημμένα και ρητά μας
επιβεβαιώνει. Βλέπε επίσης στο κεφάλαιο 63,
στίχοι 82 και 83 σε αυτό το βιβλίο.
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νόμιζαν ότι κατανοούσαν τη θεϊκή γλώσσα
μέσω των στοιχείων της φύσης- γι' αυτό, όταν
τα έβλεπαν ήπια και ειρηνικά, νόμιζαν ότι ο
Κύριος ήταν ευχαριστημένος με τα έργα των
ανθρώπων- όταν όμως οι δυνάμεις της φύσης
εξαπολύονταν, νόμιζαν ότι διέκριναν σ' αυτά
την οργή του Θεού που εκδηλωνόταν με αυτή
τη μορφή.
3 Στις καρδιές των ανθρώπων σχηματίστηκε η
ιδέα ενός τρομερού Θεού, ο οποίος έφερε
θυμό και το αίσθημα της εκδίκησης.
Επομένως, όταν πίστευαν ότι είχαν προσβάλει
τον Θεό, Του πρόσφεραν ολοκαυτώματα και
θυσίες με την ελπίδα να Τον εξευμενίσουν.
4 Σας λέω ότι αυτές οι προσφορές δεν ήταν
εμπνευσμένες από την αγάπη για τον Θεό:
ήταν ο φόβος της θείας δικαιοσύνης, ο φόβος
της τιμωρίας, που οδήγησε τα πρώτα έθνη να
αποδώσουν φόρο στον Κύριό τους.
5 Αποκαλούσαν το Θείο Πνεύμα απλώς Θεό,
αλλά ποτέ Πατέρα ή Δάσκαλο.
6 Οι πατριάρχες και οι πρώτοι προφήτες ήταν
αυτοί που άρχισαν να κάνουν τον άνθρωπο
να καταλάβει ότι ο Θεός ήταν δικαιοσύνη ναι, αλλά τέλεια δικαιοσύνη, ότι ήταν
Πατέρας πάνω απ' όλα και ως Πατέρας
αγαπούσε όλα τα πλάσματά του.
7 Βήμα-βήμα, η ανθρωπότητα περιπλανήθηκε
αργά στο μονοπάτι της πνευματικής της
εξέλιξης, συνεχίζοντας το προσκύνημά της,
περνώντας από τη μια εποχή στην άλλη και
γνωρίζοντας κάτι περισσότερο από το Θείο
Μυστήριο μέσα από τις αποκαλύψεις που ο
Θεός έδινε στα παιδιά Του ανά πάσα στιγμή.
8 Παρ' όλα αυτά, ο άνθρωπος δεν έφτασε σε
πλήρη γνώση της θεϊκής αγάπης- επειδή, δεν
αγαπούσε πραγματικά τον Θεό ως πατέρα,
ούτε ήταν σε θέση να αισθανθεί στην καρδιά
του την αγάπη που του έδειχνε πάντα ο
Κύριός του.
9 Ήταν απαραίτητο για την τέλεια αγάπη να
γίνει άνθρωπος, για τον "Λόγο" να
ενσαρκωθεί και να πάρει ένα σώμα που να
μπορεί να αγγιχτεί και να είναι ορατό στους
ανθρώπους- έτσι ώστε να μπορέσουν τελικά
να μάθουν πόσο πολύ και με ποιον τρόπο
τους αγαπάει ο Θεός.
10 Δεν αναγνώρισαν όλοι στον Ιησού την
παρουσία του Πατέρα. Πώς θα μπορούσαν να
Τον αναγνωρίσουν, αφού ο Ιησούς ήταν
ταπεινός, συμπονετικός και αγαπητός ακόμη
και σε εκείνους που Τον προσέβαλαν;

Η ΤΡΊΤΗ
ΔΙΑΘΉΚΗ
I. Η Δευτέρα Παρουσία του
Χριστού - Τρίτος Χρόνος
Αποκάλυψης
Κεφάλαιο 1 - Προσβλέποντας στην
επιστροφή του Χριστού
Εισαγωγικές προοπτικές για το γεγονός της
Σωτηρίας
1 Στην αρχή των καιρών ο κόσμος δεν είχε
αγάπη. Οι πρώτοι άνθρωποι απείχαν πολύ
από το να αισθανθούν και να κατανοήσουν
αυτή τη Θεία Δύναμη - αυτή την Ουσία του
Πνεύματος, την Προέλευση όλων όσων
δημιουργούνται.
2 Πίστευαν στον Θεό, αλλά Του απέδιδαν
μόνο δύναμη και δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι
5

Νόμιζαν ότι ο Θεός ήταν δυνατός και
υπερήφανος απέναντι στους εχθρούς Του,
επικριτικός και τρομερός απέναντι σε όσους
Τον προσέβαλαν.
11 Όμως, όπως πολλοί απέρριψαν τον λόγο
αυτό, έτσι και πολλοί τον πίστεψαν, τον λόγο
εκείνο που διείσδυσε στα ενδότερα της
καρδιάς. Αυτός ο τρόπος θεραπείας του
πόνου και των ανίατων ασθενειών μόνο με
ένα χάδι, ένα βλέμμα άπειρης συμπόνιας, με
μια λέξη ελπίδας. Αυτή η διδασκαλία του
Πατέρα, που ήταν η υπόσχεση ενός νέου
κόσμου, μιας ζωής γεμάτης φως και
δικαιοσύνη, δεν μπορούσε πλέον να σβηστεί
από πολλές καρδιές που κατανοούσαν ότι
αυτός ο Θεϊκός Άνθρωπος ήταν η αλήθεια του
Πατέρα, η Θεϊκή αγάπη Εκείνου που οι
άνθρωποι δεν γνώριζαν και επομένως δεν
μπορούσαν να αγαπήσουν.
12 Ο σπόρος αυτής της υπέρτατης αλήθειας
σπέρθηκε για πάντα στην καρδιά της
ανθρωπότητας. Ο Χριστός ήταν ο σπορέας και
εξακολουθεί να φροντίζει τον σπόρο του. Στη
συνέχεια θα φέρει τον καρπό του και θα τον
απολαμβάνει για πάντα. Τότε δεν θα λέει πια
με τα λόγια του: "Πεινάω" ή "Διψάω", γιατί
επιτέλους τα παιδιά του θα τον αγαπούν
όπως τα αγάπησε από την αρχή.
13 Ποιος σας μιλάει για τον Χριστό, μαθητές;
Ο ίδιος.
14 Εγώ, ο Λόγος, είμαι αυτός που σας μιλάει
εκ νέου, η ανθρωπότητα. Γνωρίστε Με, μην
αμφιβάλλετε για την Παρουσία Μου εξαιτίας
της ασημαντότητας με την οποία
παρουσιάζομαι. Μαζί Μου δεν μπορεί να
υπάρξει αλαζονεία.
15 Αναγνωρίστε Με από τον τρόπο ζωής Μου
στον κόσμο εκείνη την εποχή, θυμηθείτε ότι
πέθανα τόσο ταπεινά όσο είχα γεννηθεί και
ζήσει. (296, 4- 16)

18 Έτσι πέρασε ο καιρός, και πέρασαν και οι
γενεές, και από τις καρδιές η υπόσχεσή μου
απομακρύνθηκε όλο και περισσότερο, και οι
άνθρωποι ξέχασαν να προσέχουν και να
προσεύχονται. (356,4- 5)
19 Ο κόσμος δοκιμάζεται, τα έθνη
αισθάνονται όλο το βάρος της δικαιοσύνης
μου να πέφτει επάνω τους, και το φως μου, η
φωνή μου που σας καλεί, γίνεται αισθητή σε
όλη την ανθρωπότητα.
20. Οι άνθρωποι αισθάνονται την Παρουσία
Μου, αντιλαμβάνονται τη Συμπαντική Ακτίνα
Μου να κατεβαίνει και να αναπαύεται επάνω
τους. Με αισθάνονται χωρίς να γνωρίζουν
αυτό το Έργο, χωρίς να έχουν ακούσει τον
λόγο Μου, και υψώνουν τις ψυχές τους σε
Μένα για να Με ρωτήσουν: "Κύριε, σε ποιους
καιρούς ζούμε; Αυτές οι θλίψεις και τα
βάσανα που έπληξαν τους ανθρώπους, τι
σημαίνουν, Πάτερ; Δεν ακούς τους θρήνους
αυτού του κόσμου; Δεν είπες ότι θα
ξανάρθεις; Πότε θα έρθεις, Κύριε; και σε κάθε
ομάδα πίστης και θρησκευτική κοινότητα το
πνεύμα των παιδιών Μου ανεβαίνει και Με
αναζητούν, Με ρωτούν, Με ζητούν και Με
περιμένουν. (222,29)
21. Οι άνθρωποι Με αμφισβητούν και Μου
λένε: "Κύριε, αν υπάρχεις, γιατί δεν
εκδηλώνεσαι ανάμεσά μας, αν και σε άλλες
περιπτώσεις έχεις κατέβει στον γήινο κόσμο
μας; Γιατί δεν έρχεσαι σήμερα; Είναι η αθεΐα
μας τώρα τόσο μεγάλη που σε εμποδίζει να
έρθεις να μας βοηθήσεις; Πάντα
αναζητούσατε τους χαμένους, τους
"τυφλούς", τους "λεπρούς" - τώρα ο κόσμος
είναι γεμάτος από αυτούς. Δεν προκαλούμε
πλέον τη συμπόνια σας;
22 "Είπες στους αποστόλους σου ότι θα
επιστρέψεις στους ανθρώπους και ότι θα
δώσεις σημεία του ερχομού σου, τα οποία
τώρα νομίζουμε ότι βλέπουμε. Γιατί δεν μας
δείχνεις το πρόσωπό σου;"
Οι αποκαλύψεις του Χριστού κατά τη Δευτέρα
Παρουσία Του στο Λόγο, σε πνευματική
μορφή, οι οποίες ξεκίνησαν το 1866 στο
Μεξικό μέσω του πρωτοπόρου Ηλία.
23 Δέστε, έτσι με περιμένουν οι άνθρωποι,
χωρίς να αισθάνονται ότι είμαι ανάμεσά τους.
Είμαι μπροστά στα μάτια τους και δεν Με
βλέπουν- τους μιλάω και δεν ακούνε τη φωνή
Μου- και όταν επιτέλους Με βλέπουν για μια
στιγμή, Με αρνούνται. Αλλά συνεχίζω να δίνω

Ελπίδες και προσδοκίες
16. Μετά την αναχώρησή Μου στη Δεύτερη
Εποχή, η επιστροφή Μου αναμενόταν από
γενιά σε γενιά μεταξύ εκείνων που
διατηρούσαν την πίστη τους σε Μένα. Από
τους γονείς στα παιδιά μεταβιβάστηκε η Θεία
υπόσχεση, και ο λόγος Μου κράτησε ζωντανή
τη λαχτάρα να δω την επιστροφή Μου.
17 Κάθε γενεά πίστευε ότι ήταν η
χαρισματική, προσδοκώντας ότι σ' αυτήν θα
εκπληρωθεί ο λόγος του Κυρίου της.
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μαρτυρία για Μένα, και όσοι ελπίζουν σε
Μένα, θα συνεχίσω να περιμένω.
24 Αλλά, αληθινά, τα σημάδια της
αποκάλυψής μου σ' αυτόν τον καιρό ήταν
μεγάλα, ακόμα και το αίμα.
των ανθρώπων, που χύνεται στα ποτάμια και
ποτίζει τη γη, έχει υποδείξει τον χρόνο της
παρουσίας μου ανάμεσά σας ως Άγιο
Πνεύμα. (62,27 - 29)
25. Κανείς δεν πρέπει να εκπλαγεί από την
παρουσία μου. Ήδη μέσω του Ιησού σας
υπέδειξα τα γεγονότα που θα αναγγείλουν
την εκδήλωσή Μου ως το Πνεύμα της
Αλήθειας. Σας είπα επίσης ότι ο ερχομός Μου
θα είναι εν πνεύματι, ώστε κανείς να μην
περιμένει υλικές εκδηλώσεις που δεν θα
έρθουν ποτέ.
26 Σκεφτείτε τον ιουδαϊκό λαό, πώς περιμένει
ακόμα τον Μεσσία, χωρίς να έρχεται με τη
μορφή που περιμένουν, επειδή ο Αληθινός
ήταν ήδη μαζί τους και δεν τον αναγνώρισαν.
27 ανθρωπότητα, δεν θα αναγνωρίσετε τη
νέα μου αποκάλυψη για να συνεχίσετε να Με
περιμένετε σύμφωνα με τις πεποιθήσεις σας
και όχι σύμφωνα με όσα σας υποσχέθηκα;
(99,2)
28. Ο κόσμος δεν πρέπει να περιμένει έναν
νέο Μεσσία. Ακριβώς όπως υποσχέθηκα να
επιστρέψω, σας έδωσα επίσης να ξέρετε ότι ο
ερχομός Μου θα είναι πνευματικός, αλλά οι
άνθρωποι δεν ήξεραν ποτέ πώς να
προετοιμαστούν για να Με δεχτούν.
29 Εκείνη την εποχή, οι άνθρωποι
αμφέβαλλαν ότι ο Θεός μπορούσε να είναι
κρυμμένος στον Ιησού, τον οποίο θεωρούσαν
άνθρωπο σαν όλους τους άλλους, και τόσο
άθλιο όσο όλοι οι άλλοι. Παρ' όλα αυτά,
ενόψει των ισχυρών έργων του Χριστού, οι
άνθρωποι αργότερα άρχισαν να πιστεύουν ότι
σε αυτόν τον άνθρωπο που γεννήθηκε,
μεγάλωσε και πέθανε στον κόσμο ήταν ο
"Λόγος" του Θεού. Αλλά στην παρούσα
εποχή, πολλοί άνθρωποι θα επιβεβαίωναν
τον ερχομό Μου μόνο αν ερχόμουν ως
άνθρωπος, όπως στη Δεύτερη Εποχή.
30 οι αποδείξεις ότι έρχομαι με το Πνεύμα και
ότι έτσι γίνομαι γνωστός στην ανθρωπότητα
δεν θα αναγνωριστούν από όλους, παρά τις
μαρτυρίες, γιατί ο υλισμός θα είναι σαν μια
σκοτεινή παρωπίδα μπροστά στα μάτια
κάποιων.

31. Πόσοι θα ήθελαν να δουν τον Χριστό να
υποφέρει για άλλη μια φορά στον κόσμο και
να λάβουν ένα θαύμα από Αυτόν, να
πιστέψουν στην παρουσία Του ή στην ύπαρξή
Του. Αλλά αληθινά σας λέω, δεν θα υπάρξει
άλλη φάτνη σε αυτή τη γη που θα Με δει να
γεννιέμαι ως άνθρωπος, ούτε άλλος Γολγοθάς
που θα Με δει να πεθαίνω. Τώρα όλοι όσοι
ανασταίνονται στην αληθινή ζωή θα Με
νιώσουν να γεννιέμαι στις καρδιές τους, όπως
ακριβώς όλοι όσοι επιμένουν πεισματικά στην
αμαρτία θα Με νιώσουν να πεθαίνω στις
καρδιές τους. (88,27- 29)
32 Δείτε πόσοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή
ψάχνουν τις γραφές των περασμένων
εποχών, μελετούν τους προφήτες και
προσπαθούν να κατανοήσουν τις υποσχέσεις
που έδωσε ο Χριστός για την επιστροφή του.
33 Ακούστε τους να λένε: "Ο Κύριος είναι
κοντά"- "Ο Κύριος είναι ήδη εδώ" ή "Θα έρθει
σύντομα", προσθέτοντας: "Τα σημάδια της
επιστροφής του είναι σαφή και εμφανή".
34 Κάποιοι Με αναζητούν και Με καλούν,
άλλοι αισθάνονται την παρουσία Μου, άλλοι
αισθάνονται την έλευσή Μου στο πνεύμα.
35 Αχ, μακάρι να υπήρχε σε όλους αυτή η
δίψα για γνώση, μακάρι όλοι να είχαν αυτή
την επιθυμία για γνώση της ύψιστης
αλήθειας! (239,68 - 71)
36. Δείτε πώς οι άνθρωποι σε όλα τα δόγματα
και τις αιρέσεις ψάχνουν μέσα στο χρόνο, τη
ζωή και τα γεγονότα με την ελπίδα να
ανακαλύψουν τα σημάδια που αναγγέλλουν
τον ερχομό Μου. Είναι αδαείς που δεν
γνωρίζουν ότι εκδηλώνω τον εαυτό Μου εδώ
και πολύ καιρό και ότι σύντομα αυτό το είδος
εκδήλωσης θα τελειώσει.
37 αλλά σας λέω και αυτό, ότι πολλοί από
εκείνους που Με περιμένουν με τόση
λαχτάρα δεν θα Με αναγνώριζαν αν έβλεπαν
τον τρόπο με τον οποίο γίνομαι γνωστός,
μάλλον θα Με απέρριπταν ευθέως.
38 Μόνο οι μαρτυρίες θα φτάσουν σ' αυτούς,
και μέσα από αυτές θα πιστεύουν ότι ήμουν
ανάμεσα στα παιδιά μου.
39. Και εσείς με περιμένατε εσωτερικά με
ανυπομονησία- αλλά ήξερα ότι θα Με
αναγνωρίζατε και θα ήσασταν ανάμεσα στους
εργάτες Μου αυτή τη στιγμή. (255,2 - 4)
Βιβλικές υποσχέσεις
40 Στην αποκάλυψή Μου μέσω του Ιησού σας
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ανακοίνωσα την έλευση του Αγίου
Πνεύματος, και οι άνθρωποι πίστεψαν ότι
επρόκειτο για μια θεότητα που βρισκόταν
μέσα στον Θεό, χωρίς να την αναγνωρίζουν,
χωρίς να είναι σε θέση να κατανοήσουν ότι
όταν μιλούσα για το Άγιο Πνεύμα, σας
μιλούσα για τον μοναδικό Θεό που
προετοίμαζε τον χρόνο κατά τον οποίο θα
γινόταν γνωστός στους ανθρώπους μέσω της
ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης. (8,4)
41. Γιατί να εκπλαγεί κανείς από τις νέες
αποκαλύψεις Μου; Αλήθεια σας λέω, οι
πατριάρχες της αρχαιότητας γνώριζαν ήδη τον
ερχομό αυτής της εποχής, οι μάντεις άλλων
εποχών την είχαν δει και οι προφήτες την
είχαν αναγγείλει. Ήταν μια θεϊκή υπόσχεση
που δόθηκε στους ανθρώπους πολύ πριν
έρθω στον κόσμο με τον Ιησού.
42 όταν ανήγγειλα στους μαθητές Μου τον
ερχομό Μου και τους είπα τον τρόπο με τον
οποίο θα γινόμουν γνωστός στους
ανθρώπους, είχε ήδη περάσει πολύς καιρός
από τότε που σας δόθηκε η υπόσχεση.
43 Τώρα, έχετε μπροστά στα μάτια σας την
πορεία εκείνης της εποχής, εδώ οι
προφητείες αυτές πραγματοποιούνται. Ποιος
μπορεί να εκπλαγεί από αυτό;: Μόνο εκείνοι
που κοιμήθηκαν στο σκοτάδι ή εκείνοι που
έσβησαν τις υποσχέσεις μου μέσα τους.
(12,97 - 99)
Ο όρος "σκοτάδι" έχει εδώ και αλλού την
έννοια της "έλλειψης γνώσης", της "άγνοιας",
ενώ ο όρος "φως" χρησιμοποιείται με την
αντίθετη έννοια ως σύμβολο της "γνώσης",
της "διαφώτισης".
44 γνωρίζοντας ότι θα εμβαθύνατε ελάχιστα
στις διδασκαλίες Μου και προβλέποντας τα
λάθη στα οποία θα πέφτατε κατά την
ερμηνεία των αποκαλύψεών Μου, σας
ανακοίνωσα την επιστροφή Μου, λέγοντάς
σας ότι θα σας έστελνα το Πνεύμα της
Αλήθειας για να ξεκαθαρίσει πολλά μυστήρια
και να σας εξηγήσει όσα δεν καταλαβαίνατε.
45. Γιατί στην ουσία του προφητικού Μου
λόγου σας έκανα γνωστό ότι σε αυτή την
εποχή δεν θα ερχόμουν με κεραυνό και
αστραπή όπως έκανα στο Σινά, ούτε θα
γινόμουν άνθρωπος και θα εξανθρωπίσω την
αγάπη Μου και τα λόγια Μου όπως έκανα στη
Δεύτερη Εποχή, αλλά ότι θα ερχόμουν στο
πνεύμα σας με την ακτίνα της σοφίας Μου,
εκπλήσσοντας το νου σας με το φως της

έμπνευσης και καλώντας στις πόρτες των
καρδιών σας με μια φωνή που το πνεύμα σας
καταλαβαίνει. Αυτές οι προβλέψεις και οι
υποσχέσεις μόλις τώρα γίνονται
πραγματικότητα.
46 Αρκεί να σας προετοιμάσω λίγο για να
δείτε το φως μου και να νιώσετε την
παρουσία του Πνεύματός μου - του ίδιου που
σας ανακοίνωσε ότι θα έρθει να σας διδάξει
και να σας αποκαλύψει την αλήθεια. (108,22 23)
47. Υπάρχουν πολλοί που, από δειλία ή
έλλειψη επιμέλειας, δεν έχουν εξελιχθεί και
ακολουθούν μόνο τον νόμο του Μωυσή,
χωρίς να αναγνωρίζουν τον ερχομό του
Μεσσία, και άλλοι που, αν και πιστεύουν στον
Ιησού, εξακολουθούν να μην περιμένουν το
υποσχόμενο Πνεύμα της Παρηγοριάς. Τώρα
κατέβηκα για τρίτη φορά, και δεν Με
περίμεναν.
48. Οι άγγελοι ανακοίνωσαν αυτές τις
αποκαλύψεις, και το κάλεσμά τους γέμισε την
αίθουσα. Τους αναγνωρίσατε; Είναι ο
πνευματικός κόσμος που ήρθε σε σας για να
γίνει μάρτυρας της Παρουσίας μου. Όλα όσα
είναι γραμμένα θα πραγματοποιηθούν. Η
καταστροφή που έχει εξαπολυθεί θα νικήσει
την αλαζονεία και τη ματαιοδοξία του
ανθρώπου, και αυτός, αφού γίνει ταπεινός,
θα Με αναζητήσει και θα Με αποκαλέσει
Πατέρα. (179,38 - 39)
49. Αυτό σας είπα τότε: "Αυτά που σας είπα
δεν είναι όλα όσα έχω να σας διδάξω. Για να
μάθετε τα πάντα, πρέπει πρώτα να φύγω και
να σας στείλω το Πνεύμα της Αλήθειας για να
σας εξηγήσει όλα όσα είπα και έκανα. Σας
υπόσχομαι τον Παρηγορητή στους καιρούς
της δοκιμασίας". Αλλά αυτός ο Παρηγορητής,
αυτός ο Εξηγητής, είμαι Εγώ ο ίδιος, που
επιστρέφω για να σας διαφωτίσω και να σας
βοηθήσω να κατανοήσετε τις προηγούμενες
διδασκαλίες και αυτή τη νέα που σας φέρνω
τώρα. (339,26)
50. Στη σοφία βρίσκεται το θεραπευτικό
βάλσαμο και η παρηγοριά που λαχταρά η
καρδιά σας. Γι' αυτό σας υποσχέθηκα κάποτε
το πνεύμα της αλήθειας ως πνεύμα
παρηγοριάς. Αλλά είναι απαραίτητο να
έχουμε πίστη, ώστε να μη σταματήσουμε στο
δρόμο, ούτε να νιώθουμε φόβο μπροστά στις
δοκιμασίες. (263,10 - 11)
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αναγγείλουν εκείνη τη φορά, τους
ανακοίνωσα το ένα μετά το άλλο, καθώς και
τις αποδείξεις που θα τους έδινα.
Η ιστορία της σωτηρίας διαιρείται από τον
Χριστό σε 3 μεγάλες ενότητες, εποχές ή
"χρόνους", με τη "Δεύτερη Εποχή" να είναι
αυτή της αποκάλυψης του Θεού μέσω του
Ιησού και τον επόμενο χρόνο (βλ. κεφάλαιο 38
για περισσότερες λεπτομέρειες).
56. Τα προμηνύματα έχουν εμφανιστεί μέχρι
τέλους, διακηρύσσοντας ότι αυτός είναι ο
καιρός που έχει προαναγγείλει ο Ιησούς, και
τώρα σας ρωτώ: Αν αυτή η πνευματική
εκδήλωση στην οποία σας κάνω να
συμμετέχετε δεν ήταν αλήθεια - τότε γιατί δεν
εμφανίστηκε ο Χριστός (με τη μορφή που
περίμεναν οι πιστοί), παρόλο που ήρθαν τα
σημεία; Ή μήπως πιστεύετε ότι ο πειραστής
έχει επίσης εξουσία πάνω σε όλη τη
δημιουργία και στις δυνάμεις της φύσης,
προκειμένου να σας εξαπατήσει;
57. Κάποτε σας προειδοποίησα για να μην
υποκύψετε στην αποπλάνηση των
ψευδοπροφητών, των ψευδοχριστιανών και
των ψευδοσωτήρων. Αλλά σήμερα σας λέω
ότι το ενσαρκωμένο πνεύμα, λόγω της
εξέλιξής του, της γνώσης και της εμπειρίας
του, έχει αφυπνιστεί σε σημείο που δεν είναι
εύκολο να του προσφέρεις το σκοτάδι ως
φως, όσο εκθαμβωτικό κι αν έχει στη διάθεσή
του.
58. Γι' αυτό, σας είπα: Πριν εγκαταλείψετε τον
εαυτό σας σε αυτό το μονοπάτι με τυφλή
πίστη, εξετάστε όσο θέλετε! Να ξέρετε ότι
αυτός ο Λόγος έχει δοθεί για όλους και ότι
ποτέ δεν έχω κρατήσει κάποιο μέρος του
μόνο για ορισμένους ανθρώπους. Προσέξτε
ότι δεν υπάρχουν βιβλία σε αυτό το έργο στα
οποία προσπαθώ να κρατήσω κάποιο δόγμα
μυστικό από εσάς.
59. Αλλά σας είπα επίσης σε εκείνη τη
Δεύτερη Εποχή, μέσω του στόματος του
αποστόλου Μου Ιωάννη: "Αν κάποιος ακούσει
τη φωνή Μου και ανοίξει την πόρτα, θα μπω
μέσα σ' αυτόν και θα μοιραστώ το γεύμα μαζί
του, και αυτός μαζί Μου". Παρομοίως, σας
δίδαξα την παραβολή των παρθένων, ώστε να
την πάρετε κατάκαρδα αυτή τη στιγμή. (63,79
- 80)
60 αφού έχουν έρθει τα προμηνύματα και οι
επισκέψεις και δεν έχω εμφανιστεί ούτε στη
συναγωγή ούτε σε καμία εκκλησία, δεν

Εκπληρωμένοι οιωνοί
51 Λίγοι είναι οι άνθρωποι που αναγνωρίζουν
τα σημάδια ότι μια νέα εποχή έχει ανατείλει
και ότι Εγώ αποκαλύπτομαι στην
ανθρωπότητα πνευματικά. Στην πλειονότητά
τους αφιερώνουν τη ζωή τους και τις
προσπάθειές τους στην υλική πρόοδο, και σε
αυτόν τον αδίστακτο και κατά καιρούς
αιματηρό αγώνα για την επίτευξη των στόχων
τους ζουν σαν τυφλοί, χάνουν την
κατεύθυνση, δεν ξέρουν πια για τι
αγωνίζονται, δεν μπορούν να δουν τη λαμπρή
λάμψη της νέας αυγής, δεν αντιλαμβάνονται
τα σημάδια και απέχουν πολύ από το να
αποκτήσουν τη γνώση των αποκαλύψεών
μου.
52. Αυτή η ανθρωπότητα έχει πιστέψει
περισσότερο στις διδασκαλίες και τα λόγια
των ανθρώπων παρά στις αποκαλύψεις που
της έχω παραχωρήσει ανά τους αιώνες.
Περιμένετε από τον Πατέρα, με τη δικαιοσύνη
Του, να σας στείλει μεγαλύτερα σημάδια από
αυτά που βλέπετε σε κάθε στροφή, ώστε να
νιώσετε και να πιστέψετε ότι αυτή είναι η
ώρα που έχει προαναγγελθεί για την
εκδήλωσή Μου ως Πνεύμα της Αλήθειας; Αχ,
εσείς της μικρής πίστης! Τώρα θα
καταλάβετε, μαθητές, γιατί μερικές φορές
σας λέω ότι η φωνή Μου καλεί στην έρημο,
επειδή δεν υπάρχει κανείς που να την ακούει
και να της δίνει πραγματικά σημασία. (93, 27 28)
53 Για να μπορέσουν όλοι οι άνθρωποι της
γης να πιστέψουν την αλήθεια αυτού του
μηνύματος, έκανα να γίνουν αισθητά σε
ολόκληρη τη γη εκείνα τα σημάδια που είχαν
προφητευτεί από παλιά - προφητείες που
μιλούσαν για την επιστροφή μου.
54 Επομένως, όταν αυτά τα καλά νέα
φτάσουν στα έθνη, οι άνθρωποι θα
ερευνήσουν και θα εξετάσουν όλα όσα τους
έχουν ειπωθεί σε αυτούς τους καιρούς, και
έκπληκτοι και χαρούμενοι θα ανακαλύψουν
ότι όλα όσα έχουν ανακοινωθεί και υποσχεθεί
σχετικά με την επιστροφή Μου έχουν
εκπληρωθεί πιστά, σύμφωνα με Εκείνον που
έχει μόνο ένα θέλημα, έναν λόγο και έναν
νόμο. (251,49)
55 Στη "Δεύτερη φορά" ανακοίνωσα στους
αποστόλους Μου τη νέα Μου Αποκάλυψη και
όταν Με ρώτησαν ποια σημάδια θα
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υποψιάζεται ο κόσμος ότι πρέπει να
αποκαλυφθώ σύντομα σε κάποιο μέρος,
αφού δεν μπορώ να πάω ενάντια στο Λόγο
Μου; (81,41)

να λάβετε τη νέα διδασκαλία. Μετά από
αυτό, το 1884, άρχισα να σας δίνω τις
διδασκαλίες Μου.
6. Δεν ήρθα ως άνθρωπος, αλλά πνευματικά,
περιορισμένος σε μια ακτίνα φωτός, για να
την στηρίξω σε μια ανθρώπινη ικανότητα
κατανόησης. Αυτό είναι το μέσο που επέλεξε
το Θέλημά Μου για να σας μιλήσει αυτή τη
στιγμή, και θα σας πιστώσω την πίστη που
έχετε σε αυτόν τον λόγο.
7 Διότι δεν είναι ο Μωυσής που σας οδηγεί
μέσα από την έρημο στη γη της επαγγελίας,
ούτε ο Χριστός ως άνθρωπος που σας κάνει
να ακούσετε τον λόγο της ζωής του ως δρόμο
για τη σωτηρία και την ελευθερία. Τώρα είναι
η ανθρώπινη φωνή αυτών των πλασμάτων
που φτάνει στα αυτιά σας, και είναι
απαραίτητο να πνευματοποιήσετε για να
ανακαλύψετε τη Θεία Ουσία στην οποία είμαι
παρών. Επομένως, σας λέω ότι είναι
αξιέπαινο να πιστεύετε σε αυτόν τον λόγο,
διότι δίνεται μέσω ατελών όντων. (236,46 50)
8 Το 1866 γεννήθηκε η πρώτη κοινότητα
Πνευματιστών, μαθητών αυτού του Έργου.
Κάτω από το φως του Πνεύματός μου και
καθοδηγούμενοι από τον Ηλία, αυτοί οι
πρώτοι μαθητές άρχισαν να λαμβάνουν τις
ακτίνες του μηνύματος που τώρα λαμβάνετε
σε αφθονία, το συμπέρασμά τους. (255,10)

Κεφάλαιο 2 - Η αυγή του τρίτου
χρόνου
Η πρώτη ανακοίνωση
1 Αυτή είναι μια ημέρα μνήμης: σε μια
ημερομηνία σαν τη σημερινή αφιέρωσα τους
πρώτους Φωνοφόρους Μου για να
γνωστοποιήσω μέσω αυτών τις νέες Μου
οδηγίες και τις νέες Μου αποκαλύψεις. Το
Πνεύμα του Ηλία έλαμψε μέσα από τον Ρόκε
Ρόχας για να σας υπενθυμίσει τον Δρόμο, που
είναι ο Νόμος του Θεού.
- Το όνομα αυτού του πρώτου φορέα φωνής
προφέρεται "Roke Rochas".
2 Η στιγμή ήταν πανηγυρική, το πνεύμα των
παρευρισκομένων έτρεμε από φόβο και χαρά,
όπως ακριβώς έτρεμε η καρδιά του Ισραήλ
στο όρος Σινά όταν διακηρύχθηκε ο νόμοςόπως έτρεμαν οι μαθητές όταν είδαν τη
μεταμόρφωση του Ιησού στο όρος Θαβώρ,
όταν ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανίστηκαν
πνευματικά στο δεξί και στο αριστερό χέρι
του Διδασκάλου.
3 Εκείνη η 1η Σεπτεμβρίου 1866 ήταν η
γέννηση μιας νέας εποχής, η αυγή μιας νέας
ημέρας: η "Τρίτη Εποχή" που ξημέρωνε για
την ανθρωπότητα.
4 Από τότε, πολλές προφητείες και πολλές
υποσχέσεις που έδωσε ο Θεός στους
ανθρώπους για χιλιάδες χρόνια
εκπληρώνονται αδιάκοπα. Μαζί σας έχουν
εκπληρωθεί, εσείς οι άνδρες και οι γυναίκες
που κατοικείτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
Ποιοι από εσάς υποθέτετε ότι βρίσκονταν στη
γη όταν εκφωνήθηκαν αυτές οι προφητείες
και δόθηκαν αυτές οι υποσχέσεις; Μόνο εγώ
ξέρω, αλλά το βασικό είναι να ξέρετε ότι σας
υποσχέθηκα και ότι τώρα το εκπληρώνω.
5. Γνωρίζετε για εκείνο το "σύννεφο" πάνω
στο οποίο Με είδαν οι μαθητές Μου να
ανεβαίνω όταν τους έκανα γνωστή την
παρουσία Μου για τελευταία φορά; Διότι
είναι γραμμένο ότι θα επιστρέψω "στο
σύννεφο", και το έχω εκπληρώσει. Την 1η
Σεπτεμβρίου 1866, το Πνεύμα Μου ήρθε στο
συμβολικό σύννεφο για να σας προετοιμάσει

Μηνύματα και συμβουλές σε όλο τον κόσμο
9 Ο Ηλίας, ο οποίος έπρεπε να έρθει πρώτος
για να προετοιμάσει το δρόμο του Κυρίου,
έγινε γνωστός για πρώτη φορά το 1866 μέσω
της ανθρώπινης κατανόησης. Δεν θα
αφιερώσετε λίγο χρόνο στη διερεύνηση των
σημείων και των γεγονότων που συνέβησαν
σε όλα τα πεδία και συνέπεσαν με τον χρόνο
αυτής της εκδήλωσης; Και πάλι, οι μελετητές
που μελετούν τα αστέρια και οι οποίοι στην
αρχαιότητα ονομάζονταν μάγοι, θα
καταθέσουν ότι οι ουρανοί έχουν δώσει
σημεία που είναι θεϊκές κλήσεις. (63,81)
10. Μη νομίζετε ότι σε αυτό το σημείο της
γης, όπου ακούγεται αυτός ο λόγος, είναι το
μόνο μέρος όπου τοποθετούμαι με τα παιδιά
Μου. Γιατί πραγματικά σας λέω, η εκδήλωσή
Μου με διάφορες μορφές είναι παγκόσμια.
11 Ο Ηλίας, ο οποίος έγινε γνωστός ανάμεσά
σας ως πρόδρομος της διακήρυξής μου μέσω
της ανθρώπινης κατανόησης, δεν ήρθε μόνο
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σ' αυτή τη γη όπου κατοικείτε. Πήγαινε από
το ένα μέρος της γης στο άλλο,
αναγγέλλοντας τη Νέα Εποχή και
διακηρύσσοντας την προσέγγιση της
Βασιλείας των Ουρανών.
12 Από παντού ακούστηκαν φωνές που
αναγγέλλουν τον ερχομό μου σε σας: η
συγκλονισμένη φύση συγκίνησε τη γη, η
επιστήμη θαύμασε στη θέα νέων
αποκαλύψεων, ο πνευματικός κόσμος όρμησε
στους ανθρώπους, και όμως η ανθρωπότητα
παρέμεινε κουφή σε αυτές τις φωνές, τους
προάγγελους μιας νέας εποχής.
- Αυτή η έκφραση αναφέρεται στους
κατοίκους των ανώτερων πεδίων, τα φωτεινά
πνεύματα του πνευματικού κόσμου του Θεού.
13. Μια πλημμύρα Θεϊκού Φωτός κατέβηκε
για να βγάλει τους ανθρώπους από το
σκοτάδι τους. Αλλά αυτοί - εγωιστές και
υλοποιημένοι , μακριά από το να επιδιώκουν
την τελειότητα
Οι άνθρωποι του κόσμου, που
προσπαθούσαν να βελτιώσουν την ηθική τους
ζωή στη γη, χρησιμοποίησαν αυτό το φως
μόνο για να δημιουργήσουν θρόνους και
δόξες, ανέσεις και απολαύσεις για το σώμα
και, αν το θεώρησαν απαραίτητο, όπλα για να
καταστρέψουν τις ζωές των συνανθρώπων
τους. Τα μάτια τους τυφλώθηκαν από την
ένταση του φωτός Μου, και η ματαιοδοξία
τους έγινε η καταστροφή τους. Αλλά σας λέω
ότι μέσα από αυτό το ίδιο το φως θα βρουν
την αλήθεια, θα ανακαλύψουν τον δρόμο και
θα σωθούν.
Αυτό σημαίνει το αντίθετο του
"πνευματοποιημένου", δηλαδή μια ζωή και
σκέψη του ανθρώπου που σχετίζεται μόνο με
το υλικό και το φυσικό.
14 Όσοι μπόρεσαν να δεχτούν αυτό το φως
στο μυαλό τους και το αποδέχτηκαν ως θεϊκό
μήνυμα, άφησαν τη συνείδησή τους να
καθοδηγήσει τα βήματά τους και να
χρησιμεύσει ως οδηγός για το έργο τους.
Διότι είχαν την προαίσθηση ότι ο Κύριος
επανήλθε και ότι είναι μαζί με τους
ανθρώπους.
15. Οι εκπρόσωποι των διαφόρων αιρέσεων
και ομολογιών δεν ήθελαν να Με δεχτούν, η
καρδιά τους, η αξιοπρέπειά τους και το
ψεύτικο μεγαλείο τους τους εμπόδιζαν να Με
δεχτούν πνευματικά. Γι' αυτό έχουν
δημιουργηθεί σε όλη τη γη ομάδες,

αδελφότητες και ενώσεις εκείνων που
αισθάνονται την παρουσία της Νέας Εποχής,
που αναζητούν τη μοναξιά για να
προσευχηθούν και να λάβουν τις εμπνεύσεις
του Κυρίου. (37,76 - 81)
16 υπάρχουν θρησκευτικές κοινότητες που
προσπαθούν να προετοιμαστούν για την
επιστροφή μου, χωρίς να γνωρίζουν ότι είμαι
ήδη στη διαδικασία του αποχωρισμού.
17 Εγώ κάλεσα όλους, και πραγματικά η
κλήση Μου και η φήμη ότι αυτή τη στιγμή
κάνω γνωστή την παρουσία Μου στους
ανθρώπους έφτασε σε κάθε γωνιά της γης,
μαζί με μαρτυρίες και αποδείξεις που μιλούν
για Μένα: αμαρτωλοί ανανεώθηκαν, άπιστοι
μεταστράφηκαν, "νεκροί" αναστήθηκαν,
αθεράπευτα άρρωστοι ανάρρωσαν και
δαιμονισμένοι απελευθερώθηκαν από το
κακό τους.
18. Αλλά βρήκα πολλούς κουφούς, άλλους
ματαιόδοξους για το γήινο κύρος τους και
άλλους πολύ φοβισμένους για να κάνουν
γνωστή την εκδήλωσή Μου ως το Πνεύμα της
Αλήθειας. Δέχτηκα και δίδαξα όλους όσοι
ήρθαν σε Μένα και εμπιστεύτηκαν την αγάπη
Μου. (239,17 - 19)
19 από άλλες χώρες θα έρθουν πλήθη
ανθρώπων σ' αυτόν τον λαό, οι οποίοι θα σας
ρωτήσουν με ανυπομονησία για τα
πνευματικά γεγονότα που είδατε σ' αυτόν τον
καιρό, καθώς και για τις αποκαλύψεις και τις
προφητείες που σας έδωσα.
20 Διότι σε πολλά μέρη του κόσμου έχουν
ληφθεί τα μηνύματά μου, που λένε ότι η Θεία
Ακτίνα μου κατέβηκε σε ένα μέρος της Δύσης
για να μιλήσει στην ανθρωπότητα αυτής της
εποχής.
21. Όταν έρθει ο καιρός, 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.
(276,45)
22. Πόσο λίγο νοιάζεται ο κόσμος για τη νέα
Μου εκδήλωση! Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που
ξυπνούν και Με περιμένουν, και πόσοι είναι
εκείνοι που κοιμούνται!
23. Σχετικά με εκείνους που ζουν με
προσδοκία, μπορώ να σας πω ότι δεν
μαντεύουν όλοι την πραγματική μορφή της
παρουσίας Μου σε αυτή την εποχή. Γιατί ενώ
μερικοί, υπό την επίδραση αρχαίων
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δοξασιών, πιστεύουν ότι θα επιστρέψω στον
κόσμο ως άνθρωπος, άλλοι πιστεύουν ότι
πρέπει να εμφανιστώ με κάποια μορφή ορατή
σε κάθε ανθρώπινο μάτι, και πολύ λίγοι μόνο
μαντεύουν την αλήθεια και υποψιάζονται ότι
ο ερχομός Μου είναι πνευματικός.
24 Ενώ μερικοί αναρωτιούνται τι μορφή θα
πάρω, ποια ώρα ή ποια μέρα θα εμφανιστώ
στη γη και σε ποιο μέρος θα εμφανιστώ,
άλλοι, χωρίς να σκέφτονται συγκεκριμένες
εκδηλώσεις ή χρόνους, λένε: "Ο Δάσκαλος
είναι ήδη ανάμεσά μας, το φως του, που είναι
το Πνεύμα του, μας πλημμυρίζει".
25. Όταν αυτό το μήνυμα φτάσει σε όλες τις
καρδιές, για κάποιους θα είναι μια στιγμή
αγαλλίασης, γιατί θα βρουν σε αυτό όλα τα
προαισθήματά τους και την πίστη τους
επιβεβαιωμένα. Άλλοι, ωστόσο, θα αρνηθούν
την αλήθεια στο μήνυμά μου, επειδή δεν θα
το βρουν σύμφωνο με αυτό που πίστευαν ότι
θα συμβεί και με τον τρόπο με τον οποίο θα
αποκαλυφθεί. (279,41 - 44)

προετοιμασμένο από το έλεός Μου. Του
έδωσα ένα σώμα που επίσης ετοίμασα εγώ,
και ξέρετε ότι ήταν ταπεινός, ότι ο Πατέρας
έκανε μεγάλα έργα μέσω της ταπεινότητας
και της αρετής του. Ήταν ένας προφήτης, ένας
φορέας φωνής, ένας μάντης και ένας ηγέτης.
Για όλα αυτά άφησε ένα λαμπρό παράδειγμα
στους ανθρώπους.
30 Γελοιοποιήθηκε και χλευάστηκε από τον
ίδιο του το λαό, όπως ο Μωυσής στην έρημο,
διώχθηκε όπως ο προφήτης Ηλίας και
αναγκάστηκε να αποσυρθεί στις κορυφές των
βουνών για να προσευχηθεί και να
υπερασπιστεί το λαό του.
31 Όπως και ο Δάσκαλός του, χλευάστηκε και
καταδικάστηκε από τους ιερείς και τους
γραμματείς. Όπως και ο Δάσκαλός του, μόνο
λίγοι πίστεψαν, τον ακολούθησαν και τον
περιέβαλαν. Τα χέρια του απέπνεαν
θεραπευτικές δυνάμεις, κάνοντας θαύματα
που ενέπνεαν πίστη σε κάποιους και
προκαλούσαν σύγχυση σε άλλους. Για
κάποιους, προφητικά λόγια βγήκαν από τα
χείλη του και εκπληρώθηκαν κατά γράμμα. Το
στόμα του έδινε συμβουλές γεμάτες
παρηγοριά στους ασθενείς της καρδιάς.
32. Το πνεύμα του ήταν ικανό να δέχεται
μεγάλες εμπνεύσεις και μπορούσε να πέφτει
σε εκστασιασμούς όπως εκείνοι των δικαίων,
των αποστόλων και των προφητών. Το
πνεύμα του μπόρεσε να αποσπαστεί από
αυτόν τον κόσμο και από το σώμα του,
προκειμένου να εισέλθει στο πνευματικό
πεδίο και να φτάσει ταπεινά στις πόρτες του
Μυστικού Θησαυρού του Κυρίου. Μέσω
αυτής της ανύψωσης το πνεύμα του Ηλία
έγινε γνωστό στους πρώτους μάρτυρες πριν
έρθει η ακτίνα του Διδασκάλου. (345,57 - 58)
33 Ο Roque Rojas συγκέντρωσε μια ομάδα
ανδρών και γυναικών γεμάτη πίστη και καλή
θέληση, και εκεί, στους κόλπους των πρώτων
του συνελεύσεων, ο Ηλίας αποκαλύφθηκε
μέσα από το μυαλό του αγγελιοφόρου,
λέγοντας: "Είμαι ο Προφήτης Ηλίας, αυτός της
Μεταμόρφωσης στο όρος Θαβώρ". Έδωσε τις
πρώτες διδασκαλίες στους πρώτους μαθητές
του και ταυτόχρονα τους ανακοίνωσε την
εποχή της πνευματοποίησης και προφήτευσε
ότι η ακτίνα του Θείου Διδασκάλου θα
ερχόταν σύντομα για να επικοινωνήσει με
τους ανθρώπους του.

Το έργο του Ηλία ως πρόδρομος του Κυρίου
26. Έκανα τον Ηλία να επιστρέψει την "Τρίτη
φορά", και εγώ, ως Δάσκαλος, τον είχα
αναγγείλει σε εκείνη τη "Δεύτερη φορά",
λέγοντας: "Αληθινά, ο Ηλίας ήταν ανάμεσά
σας, και δεν τον αναγνωρίσατε. Θα
επιστρέψω στον κόσμο, αλλά αληθινά σας
λέω, πριν από μένα θα είναι ο Ηλίας".
- βλέπε κεφάλαιο 38
27. Εφόσον κάθε λόγος του Διδασκάλου
γίνεται αληθινός, ο Ηλίας ήρθε μπροστά Μου
στην "Τρίτη Εποχή" για να αφυπνίσει τα
πνεύματα, να τα κάνει να υποψιαστούν ότι η
Ώρα του Αγίου Πνεύματος ανοίγει την πύλη
της, να πει σε κάθε πνεύμα να ανοίξει τα
μάτια του, να προετοιμαστεί για να περάσει
το κατώφλι της Δεύτερης Εποχής προς την
Τρίτη. Για να είναι πιο απτή η εκδήλωση του
Ηλία σε αυτή την "Τρίτη Εποχή", τον έβαλα να
εκδηλωθεί μέσω ενός δίκαιου ανθρώπου:
Roque Rojas.
28 Ο Ηλίας πνευματικά, από τον άλλο κόσμο,
φώτισε αυτόν τον άνθρωπο, τον ενέπνευσε,
τον ενίσχυσε και τον καθοδήγησε σε όλους
τους δρόμους του από την αρχή μέχρι το
τέλος.
29. Αλλά πραγματικά, δεν σας λέω, διάλεξε
τον Roque Rojas μεταξύ των ανθρώπων. Τον
επέλεξα, έστειλα το πνεύμα του
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34 Μια μέρα, όταν ο ταπεινός τόπος
συγκέντρωσης του Ρόκε Ρόχας ήταν γεμάτος
από οπαδούς που πίστευαν στο λόγο αυτού
του ανθρώπου, ο Ηλίας κατέβηκε για να
φωτίσει το νου του φερέφωνου του, και
εμπνευσμένος από Εμένα, έχρισε επτά από
αυτούς τους πιστούς για να
αντιπροσωπεύουν ή να συμβολίζουν τις επτά
σφραγίδες.
35 Αργότερα, όταν έφτασε η υποσχόμενη
στιγμή της εκδήλωσής Μου, διαπίστωσα ότι
από αυτές τις επτά εκλεκτές μόνο μία
παρακολουθούσε με προσμονή την άφιξη του
αγνού Συζύγου, και αυτή η καρδιά ήταν η
καρδιά της Δαμιανά Οβιέδο, της παρθένας
της οποίας το μυαλό ήταν το πρώτο που
έλαβε το φως της Θείας Ακτίνας ως
ανταμοιβή για την επιμονή και την
προετοιμασία της.
36. Η Damiana Oviedo εκπροσώπησε την έκτη
σφραγίδα. Αυτή ήταν μια ακόμη απόδειξη ότι
το φως της Έκτης Σφραγίδας είναι αυτό που
φωτίζει αυτή την Εποχή. (1,6 - 9)
- Ο όρος αυτός, που αναφέρεται στην
Αποκάλυψη του Ιωάννη, προσδιορίζει την
προτελευταία από τις "Επτά Σφραγίδες", οι
οποίες πρέπει να εκληφθούν ως σύμβολα για
7 εποχές μέσα στις 3 εποχές της ιστορίας της
σωτηρίας (για περισσότερες λεπτομέρειες
βλέπε κεφάλαιο 38).
37 Λίγοι μπορούσαν πραγματικά να
αισθανθούν την παρουσία του αγγελιοφόρου
του Θεού. Για άλλη μια φορά ήταν η φωνή
που φώναζε στην έρημο, και για άλλη μια
φορά προετοίμασε τις καρδιές των ανθρώπων
για τον ερχομό του Κυρίου. Έτσι, η Έκτη
Σφραγίδα λύθηκε, επέτρεψε να φανεί το
περιεχόμενό της και ξεχύθηκε στην
ανθρωπότητα ως ποτάμι δικαιοσύνης και
φωτός. Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκαν
πολλές υποσχέσεις και προφητείες.
38 Ο Ηλίας, όπως ο Ιησούς και ο Μωυσής,
φώτισε τα μάτια του πνεύματός σας, για να
βλέπετε τον Πατέρα. Ο Μωυσής σας δίδαξε:
"Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό
σου". Ο Ιησούς σας είπε: "Αγαπάτε ο ένας τον
άλλον". Ο Ηλίας σας πρόσταξε να έχετε όλο
και περισσότερη συμπόνια για τον πλησίον
σας και αμέσως πρόσθεσε: "και θα δείτε τον
Πατέρα μου σε όλη του τη δόξα". (81,36 - 37)
39 Όταν το σκοτάδι που περιβάλλει την
ανθρωπότητα διαλυθεί και γίνει φως στα

πνευματικά όντα, θα αισθανθούν την
παρουσία μιας νέας εποχής, επειδή ο Ηλίας
έχει επιστρέψει στην ανθρωπότητα.
40 Επειδή, όμως, δεν μπορούσαν να τον δουν,
ήταν απαραίτητο το πνεύμα του να γίνει
γνωστό μέσω της ικανότητας της ανθρώπινης
κατανόησης, και να εμφανιστεί μπροστά
στους μάντεις με το έμβλημα του προφήτη
Ηλία: πάνω από τα σύννεφα στο πύρινο άρμα
του.
41. Ο Ηλίας ήρθε σε αυτή την εποχή ως
πρόδρομος για να προετοιμάσει τον ερχομό
Μου. Ήρθε ως προφήτης για να σας
αναγγείλει τη νέα εποχή με τους αγώνες και
τις δοκιμασίες της, αλλά και με τη σοφία των
αποκαλύψεών της. Έρχεται με το όχημα του
φωτός του για να σας προσκαλέσει να το
επιβιβαστείτε, να σας μεταφέρει πάνω από τα
σύννεφα και να σας φέρει στην Πνευματική
Πατρίδα όπου βασιλεύει η ειρήνη.
Εμπιστευτείτε τον ως τον Καλό Ποιμένα,
ακολουθήστε τον πνευματικά, όπως ο λαός
ακολούθησε τον Μωυσή την "Πρώτη φορά".
Προσευχηθείτε να σας βοηθήσει στην
εκπλήρωση της αποστολής σας, και αν θέλετε
να τον μιμηθείτε, κάντε το". (31,58 - 59)
42. Ο Ηλίας, ένα πνεύμα μεγάλης δύναμης,
που δεν έχει αναγνωριστεί από την
ανθρωπότητα, ήταν πάντα ο πρόδρομός μου.
Σήμερα, ήρθε άλλη μια φορά για να
συγκεντρώσει τους σημαδεμένους - σε μένα,
καθώς και σε όλους τους ανθρώπους.
- Οι σημαδεμένοι (ισπανικά: marcados) ή
σφραγισμένοι (Αποκ. Ιω., κεφ. 14,1-5) είναι οι
εκλεκτοί του Χριστού, οι οποίοι έλαβαν το
σημείο της θείας τριάδας στο μέτωπό τους.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε
κεφάλαιο 39, τελευταία παράγραφος).
43 Αν ετοιμαστείτε και μελετήσετε τη
διδασκαλία μου για να γνωρίσετε το θέλημά
μου, ο Ηλίας θα έρθει να σας βοηθήσει και θα
είναι στήριγμα και φίλος σας.
44. Ο Ηλίας είναι (μια) Θεϊκή Ακτίνα που
φωτίζει και καθοδηγεί όλα τα όντα και τα
οδηγεί σε Μένα. Αγαπήστε τον και λατρέψτε
τον ως πρωτοπόρο και μεσίτη σας. (53,42 44)
45 Ο προφήτης Ηλίας, ο πρόδρομος, ο
προάγγελος της "Τρίτης Εποχής", μεσιτεύει
για το ποίμνιό του, προσεύχεται για όσους
δεν ξέρουν να προσεύχονται και καλύπτει με
τον μανδύα του τον λεκέ του αμαρτωλού με
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την ελπίδα της ανανέωσής του. Ο Ηλίας
οπλίζει τα πλήθη του, τους στρατούς του, για
να πολεμήσουν το σκοτάδι που δημιουργείται
από την άγνοια, την αμαρτία, τον φανατισμό
και τον υλισμό της ανθρωπότητας. (67,60)
46. Τώρα είναι καθήκον όλων όσων είναι ήδη
εξοπλισμένοι και αφυπνισμένοι να
διακηρύξουν την απελευθέρωση του κόσμου.
Θυμηθείτε ότι ο Ηλίας, ο Υποσχόμενος για την
εποχή αυτή, προετοιμάζει επί του παρόντος
τα πάντα για να ελευθερώσει τα έθνη της γης,
που είναι σκλαβωμένα από τον υλισμό, από
την εξουσία του Φαραώ, όπως έκανε κάποτε
ο Μωυσής στην Αίγυπτο με τις φυλές του
Ισραήλ.
47 Πείτε στους συνανθρώπους σας ότι ο
Ηλίας έχει ήδη γίνει γνωστός μέσω του
ανθρώπινου νου, ότι η παρουσία του ήταν
στο πνεύμα και ότι θα συνεχίσει να φωτίζει το
δρόμο όλων των λαών, ώστε να προχωρήσουν
μπροστά.
48. Ο Ποιμένας σας έχει το καθήκον να
επαναφέρει όλα τα πλάσματα στο
πραγματικό τους μονοπάτι, είτε αυτό ανήκει
στην πνευματική, την ηθική ή την υλική
σφαίρα. Γι' αυτό σας λέω ότι τα έθνη που
δέχονται το κάλεσμα του Κυρίου τους μέσω
του Ηλία θα είναι ευλογημένα, γιατί θα
παραμείνουν ενωμένα με το νόμο της
δικαιοσύνης και της αγάπης, που θα τους
φέρει την ειρήνη ως καρπό της κατανόησης
και της αδελφοσύνης τους. Έτσι ενωμένοι, θα
οδηγηθούν στο πεδίο της μάχης όπου θα
πολεμήσουν ενάντια στη διαφθορά, τον
υλισμό και το ψέμα.
49. Σε αυτόν τον αγώνα, οι άνθρωποι αυτής
της εποχής θα βιώσουν τα νέα θαύματα και
θα κατανοήσουν το πνευματικό νόημα της
ζωής - αυτό που μιλάει για την αθανασία και
την ειρήνη. Θα πάψουν να σκοτώνουν ο ένας
τον άλλον, επειδή θα συνειδητοποιήσουν ότι
αυτό που πρέπει να καταστρέψουν είναι η
άγνοιά τους, ο εγωισμός τους και τα
διεφθαρμένα πάθη από τα οποία προέκυψαν
οι πτώσεις και οι δυσκολίες τους, τόσο οι
υλικές όσο και οι πνευματικές. (160,34 - 36)
50 Ο Ηλίας είναι η ακτίνα του Θεού, με το
φως της οποίας θα διαλύσει το σκοτάδι σας
και θα σας ελευθερώσει από τη δουλεία
αυτής της εποχής, που είναι αυτή της
αμαρτίας, ο οποίος θα οδηγήσει το πνεύμα
σας μέσα από την έρημο μέχρι να φτάσει στη

"Γη της Επαγγελίας", στους κόλπους του
Θεού. (236,68)

Κεφάλαιο 3 - Ο πνευματικός ήλιος
της Δευτέρας Παρουσίας του
Χριστού
Ο ερχομός του Κυρίου
1 Είμαι παρών στην ανθρωπότητα σε μια
εποχή που οι νέες ανακαλύψεις έχουν
μεταμορφώσει τις ζωές των ανθρώπων, και
κάνω αισθητή την παρουσία Μου ανάμεσά
σας με την ίδια ταπεινότητα που κάποτε
γνωρίσατε σε Μένα.
2 Ο "Λόγος" του Θεού δεν έγινε ξανά
άνθρωπος, ο Χριστός δεν γεννήθηκε ξανά
στην αθλιότητα ενός στάβλου - όχι- διότι δεν
είναι πλέον απαραίτητο ένα σώμα να
μαρτυρεί τη δύναμη του Θεού. Αν οι
άνθρωποι νομίζουν ότι αυτό το σώμα εδώ
είναι ο Θεός που ήρθε στον κόσμο, κάνουν
λάθος. Η παρουσία του Θεού είναι
πνευματική, παγκόσμια, άπειρη.
3 Αν όλα όσα κέρδισαν οι άνθρωποι σ' αυτόν
τον καιρό ήταν μέσα στα όρια του δίκαιου,
του νόμιμου και του καλού, δεν θα
χρειαζόταν να κατέβω για να σας μιλήσω
ξανά. Αλλά δεν είναι όλα τα έργα που Μου
παρουσιάζει αυτή η ανθρωπότητα καλά:
υπάρχουν πολλές παραβάσεις, πολλές
αδικίες, πολλές παρεκτροπές και κακές
πράξεις. Γι' αυτό, ήταν απαραίτητο η στοργική
Μου αγάπη να αφυπνίσει τον άνθρωπο όταν
ήταν πιο απορροφημένος στο έργο του, για
να του υπενθυμίσει τα καθήκοντα που έχει
ξεχάσει και σε ποιον οφείλει όλα όσα
υπάρχουν και όσα θα υπάρξουν.
4 Για να γίνω ακουστός σε μια υλοποιημένη
ανθρωπότητα που δεν μπορούσε να Με
ακούσει από πνεύμα σε πνεύμα, έπρεπε να
χρησιμοποιήσω τα πνευματικά χαρίσματα και
τις ικανότητές της για να γίνω γνωστός μέσω
της ανθρώπινης διάνοιας.
5. Η εξήγηση του γιατί "κατεβαίνω" για να
επικοινωνήσω μαζί σας είναι η εξής: Εφόσον
δεν μπορέσατε να ανυψωθείτε για να
συνομιλήσετε με τον Κύριό σας από πνεύμα
σε πνεύμα, έπρεπε να κατέβω ένα επίπεδο
χαμηλότερα, δηλαδή από το πνευματικό, από
το Θείο, όπου δεν μπορείτε ακόμη να
φτάσετε. Έπρεπε τότε να χρησιμοποιήσω το
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όργανο της κατανόησής σας, το οποίο έχει τη
θέση του στον εγκέφαλο του ανθρώπου, και
να μεταδώσω τη Θεία έμπνευσή Μου με
ανθρώπινες λέξεις και υλικούς ήχους.
6. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη από μια
διευρυμένη γνώση, και είναι ο Θεός που
έρχεται στον άνθρωπο για να του εμπιστευθεί
τη σοφία. Αν τα μέσα που επιλέχθηκαν για τη
σύντομη εκδήλωσή Μου μέσω του οργάνου
του νου δεν φαίνονται αντάξια αυτών των
φερέφωνων, σας λέω ειλικρινά ότι το μήνυμα
που δίνεται μέσω αυτών είναι πολύ
σπουδαίο. Θα προτιμούσατε να είχε γίνει η
διακήρυξή Μου στους ανθρώπους με
μεγαλοπρέπεια και τελετές που θα έκαναν
εντύπωση, αλλά που στην πραγματικότητα,
αν τις έβλεπες από το πνεύμα, θα ήταν
μάταιες και δεν θα περιείχαν αληθινό φως.
7 Θα μπορούσα να έρθω κάτω από αστραπές
και καταιγίδες για να κάνω αισθητή τη
δύναμή μου- αλλά πόσο εύκολο θα ήταν τότε
για τον άνθρωπο να ομολογήσει ότι η
παρουσία του Κυρίου είχε έρθει! Αλλά δεν
νομίζετε ότι ο φόβος θα είχε επιστρέψει τότε
στις καρδιές σας, καθώς και η ιδέα για κάτι
ακατανόητο; Δεν νομίζετε ότι κάθε
συναίσθημα αγάπης προς τον Πατέρα θα είχε
μετατραπεί μόνο σε φόβο για τη δικαιοσύνη
του; Αλλά να ξέρετε ότι ο Θεός, αν και είναι
παντοδύναμη δύναμη, δεν θα σας κατακτήσει
με αυτή τη δύναμη, δεν θα επικρατήσει με
αυτήν, αλλά με μια άλλη δύναμη, και αυτή
είναι η δύναμη της αγάπης.
8. Είναι το Θείο Πνεύμα που μιλάει σήμερα
στο Σύμπαν. Αυτός είναι που φέρνει φως σε
όλα όσα δεν έχετε δει καθαρά σε άλλες
εποχές. Είναι η αυγή μιας νέας ημέρας για
όλους τους ανθρώπους, γιατί θα σας
απαλλάξει από τους ψεύτικους φόβους, θα
απομακρύνει τις αμφιβολίες σας, θα
ελευθερώσει το πνεύμα και το μυαλό σας.
9 Σας λέω: Αφού γνωρίσετε την ουσία των
διδασκαλιών μου και τη δικαιοσύνη των
νόμων μου, θα αναγνωρίσετε επίσης τα όρια
που σας έχουν επιβάλει οι φαντασιώσεις σας
και σας έχουν εμποδίσει να προχωρήσετε
πέρα από μια μικρή γνώση της αλήθειας.
10 Δεν θα είναι πλέον ο φόβος ή ο φόβος της
τιμωρίας που θα σας εμποδίζει να
εξερευνήσετε, να ανακαλύψετε. Μόνο αν
θέλετε πραγματικά να μάθετε αυτό που σας
είναι ακατανόητο, η συνείδησή σας θα σας

απαγορεύσει το δρόμο- διότι θα πρέπει να
γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος δεν δικαιούται
ολόκληρη την αλήθεια και ότι θα πρέπει να
αντιλαμβάνεται από αυτήν μόνο εκείνο το
μέρος που του αντιστοιχεί.
11 Άνθρωποι: Όταν ανακοινώθηκε ότι ο
ερχομός Μου θα γινόταν εν μέσω πολέμων,
απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης,
λοιμών και χάους, δεν ήταν επειδή θα σας τα
έφερνα όλα αυτά- ήταν επειδή η παρουσία
Μου θα ήταν χρήσιμη για την ανθρωπότητα
εκείνη ακριβώς την ώρα της κρίσης.
12 Εδώ τώρα εκπληρώνονται όλα όσα
ειπώθηκαν για την επιστροφή μου. Έρχομαι
στους ανθρώπους ενώ ένας κόσμος παλεύει
με τον θάνατο και η γη τρέμει και σείεται
στον επιθανάτιο ρόγχο της για να ανοίξει τον
δρόμο για μια νέα ανθρωπότητα. Επομένως,
το κάλεσμα του Θεού στην "Τρίτη Εποχή"
είναι ένα κάλεσμα αγάπης - μια αγάπη που
φέρει και εμπνέει δικαιοσύνη, αδελφοσύνη
και ειρήνη.
13 Ο λόγος του Χριστού βλαστήθηκε κάποτε
στους μαθητές του, και στο λαό που τους
ακολούθησε ο σπόρος του μεγάλωσε. Η
διδασκαλία του εξαπλώθηκε και το νόημά της
διαδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι θα
διαδοθεί και αυτή η παρούσα διδασκαλία, η
οποία θα γίνει αποδεκτή από όλους εκείνους
που είναι σε θέση να την αισθανθούν και να
την κατανοήσουν. (296, 17 - 27, 35)
Όλα τα μάτια θα Με δουν
14 Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του: "Θα
λείψω από κοντά σας για λίγο - θα
επιστρέψω". Τότε τους αποκαλύφθηκε ότι ο
Διδάσκαλός τους θα ερχόταν "πάνω στο
σύννεφο", περιτριγυρισμένος από αγγέλους,
και θα έστελνε ακτίνες φωτός στη γη.
15. Εδώ βρίσκομαι τώρα "πάνω στο σύννεφο"
περιτριγυρισμένος από αγγέλους, οι οποίοι
είναι τα πνευματικά όντα που σας έχουν γίνει
γνωστά ως αγγελιοφόροι της Θεότητάς Μου
και ως καλοί σας σύμβουλοι. Οι ακτίνες του
φωτός είναι ο λόγος μου, που σας φέρνει νέες
αποκαλύψεις, που ξεχειλίζει κάθε ικανότητα
κατανόησης με σοφία.
16 Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν
χωρίς να δουν, επειδή αυτοί είναι που
αισθάνονται την παρουσία μου. (142, 50 - 52)
17 ο άνθρωπος θα ανακαλύψει την αλήθεια
μέσω του πνεύματός του, όλοι θα
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αισθανθούν την παρουσία Μου- γιατί σας
έχω ήδη πει εγκαίρως ότι κάθε μάτι θα Με δει
όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή.
18 Τώρα, αυτή η εποχή στην οποία ζείτε είναι
ακριβώς αυτή που ανακοινώθηκε από τον
λόγο μου και τους προφήτες μου των
προηγούμενων εποχών, κατά την οποία όλοι
οι άνθρωποι θα με δουν μέσω των αισθήσεων
και των ικανοτήτων του πνεύματός τους.
19 δεν θα είναι απαραίτητο να Με δουν
περιορισμένα με ανθρώπινη μορφή για να
μπορούν να πουν ότι Με έχουν δει, αλλά θα
αρκεί το πνεύμα τους να Με αισθάνεται και ο
νους τους να Με καταλαβαίνει για να
μπορούν να πουν με απόλυτη αλήθεια ότι Με
έχουν δει.
20. Η αγάπη και η πίστη, καθώς και η
νοημοσύνη, μπορούν να δουν απείρως
μακρύτερα από ό,τι μπορούν να δουν τα
μάτια σας. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν είναι
απαραίτητο να περιορίσω την Παρουσία Μου
στην ανθρώπινη μορφή ή μέσω
οποιασδήποτε συμβολικής μορφής για να Με
δείτε.
21. Πόσοι από εκείνους που Με είδαν ή
κινήθηκαν μαζί Μου σε εκείνη τη "Δεύτερη
Εποχή" δεν ήξεραν καν ποιος ήμουν. Από την
άλλη πλευρά, πόσοι από εκείνους που δεν
ήξεραν καν πότε γεννήθηκα ως άνθρωπος, Με
είδαν στο πνεύμα, Με αναγνώρισαν από το
φως Μου και απόλαυσαν την παρουσία Μου
λόγω της πίστης τους.
22. Ανοίξτε όλα τα μάτια σας και αποδείξτε με
την πίστη σας ότι είστε παιδιά του φωτός.
Όλοι σας μπορείτε να Με δείτε, αλλά γι' αυτό
είναι απαραίτητο να έχετε πίστη. (340, 45 51)
23 Σας λέω: Αν αυτή η ανθρωπότητα, εξαιτίας
της ασπλαχνίας της, της απομάκρυνσής της
από τη δικαιοσύνη και την καλοσύνη, στραφεί
ακόμη περισσότερο εναντίον Μου, θα
εμφανιστώ στο δρόμο τους γεμάτος δόξα,
όπως έκανα πριν από τον Σαούλ, και θα τους
κάνω να ακούσουν τη φωνή Μου.
24 τότε θα δείτε πόσοι από εκείνους που,
χωρίς να το γνωρίζουν, Με καταδίωκαν, θα
ξεκινήσουν μεταμορφωμένοι και φωτισμένοι
να Με ακολουθήσουν στους δρόμους της
καλοσύνης, της αγάπης και της δικαιοσύνης.
25. Σ' αυτούς θα πω: Σταθείτε ακίνητοι,
οδοιπόροι, και πιείτε από αυτή την πηγή με
τα κρυστάλλινα νερά. Ξεκουραστείτε από το

δύσκολο ταξίδι της ζωής που σας επέβαλα.
Εμπιστευτείτε τις θλίψεις σας σε Μένα και
αφήστε το βλέμμα Μου να διεισδύσει βαθιά
στο πνεύμα σας, γιατί θα σας γεμίσω με χάρη
και θα σας παρηγορήσω. (82,46)
26. Η Αγάπη μου θα κάνει τις πιο ευαίσθητες
χορδές σας να τρέμουν. Αλλά η συμμόρφωση
με τη συνείδησή σας θα είναι αυτή που θα
σας κάνει να ακούσετε τη Θεία Συναυλία
Μου, και πολλοί από εσάς θα Με δουν στη
γλυκιά εμφάνιση του Ιησού.
27. Πρέπει να σας επισημάνω ότι η μορφή
του Ιησού δεν είναι ο πιο τέλειος τρόπος με
τον οποίο θα Με δείτε. Όταν σας έλεγα στο
παρελθόν: "Όλα τα μάτια θα Με δουν", σας
έδινα να καταλάβετε ότι όλοι θα δείτε την
αλήθεια, αν και πρέπει να σας πω ότι θα
περιοριστώ ανάλογα με την εξέλιξη του κάθε
πνεύματος. Αλλά όταν ανεβείτε τη σκάλα της
τελειότητας, σίγουρα θα Με δείτε σε όλη
Μου τη δόξα.
28. Μην προσπαθήσετε τώρα να Με
φανταστείτε με οποιονδήποτε τρόπο.
Σκεφτείτε: Αν το πνεύμα σας, αν και
περιορισμένο, είναι ουσία, είναι φως - ποια
μορφή θα μπορούσε να έχει το Συμπαντικό
Πνεύμα του Κυρίου σας, το οποίο δεν έχει
ούτε αρχή ούτε τέλος; Αφήστε το
ανεξιχνίαστο μέσα στο Βιβλίο της Θείας
Σοφίας μου. (314,69 - 70)
29. Στο Λόγο Μου της Δεύτερης Εποχής σας
ενημέρωσα ότι θα έρθω σε σας εκ νέου, ότι οι
πνευματικές Μου στρατιές θα κατέβουν μαζί
Μου. Αλλά η ανθρωπότητα δεν έχει
κατανοήσει και ερμηνεύσει σωστά το νόημα
του λόγου Μου.
30 γι' αυτό κάθε θρησκευτική κοινότητα Με
περιμένει ανάμεσά της, γι' αυτό περιμένουν
να Με δουν με τα θνητά τους μάτια- αλλά
αυτοί που Με περιμένουν τώρα με αυτόν τον
τρόπο είναι οι ίδιοι που κάποτε αρνήθηκαν
ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας και τον
θεωρούσαν ονειροπόλο.
31. Σήμερα σας λέω, μαθητές Μου: Θα έρθει
η στιγμή που θα Με δείτε σε όλη Μου τη
δόξα. Εκείνη τη στιγμή, η γη και οι κάτοικοί
της θα εξαγνιστούν και η αρετή και η ομορφιά
του πνεύματος θα αποκατασταθούν. Ο πόνος
θα εξαφανιστεί, και όλα θα είναι ευδαιμονία,
θα είναι μια άπειρη "μέρα" χωρίς τέλος για
εσάς. Δεν θέλετε να δείτε αυτά τα θαύματα;
Δεν θέλετε τα παιδιά σας να επικοινωνήσουν
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με το Πνεύμα μου και να διαμορφώσουν έναν
κόσμο ειρήνης, απαλλαγμένο από την
αμαρτία; (181, 74 , 81)
32. Αν η ανθρωπότητα ήταν σε θέση να
κατανοήσει τις προφητείες της "Πρώτης" και
της "Δεύτερης Εποχής", δεν θα είχε
μπερδευτεί μπροστά στη συνειδητοποίηση
της ίδιας. Το ίδιο συνέβη στη Δεύτερη Εποχή,
όταν ο Μεσσίας γεννήθηκε ανάμεσα στους
ανθρώπους, όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα
που έχω έρθει στο πνεύμα.
33. Το νόημα της διδασκαλίας μου είναι το
ίδιο και στους δύο χρόνους. Σας προετοιμάζει
να κάνετε αυτή τη ζωή ένα σπίτι αγάπης,
έστω και φευγαλέο, όπου οι άνθρωποι
θεωρούν και αντιμετωπίζουν ο ένας τον
άλλον ως αδελφό και αδελφή και δείχνουν ο
ένας στον άλλον τη ζεστασιά της αληθινής
αδελφότητας.
34. Προετοιμάστε επίσης το πνεύμα για να
εισέλθει, μετά από αυτή τη ζωή, σε εκείνους
τους κόσμους ή τα σπίτια που ο Κύριος
επιφυλάσσει για τα παιδιά του. Η επιθυμία
μου είναι όταν φτάσετε σε αυτά, να μην
αισθάνεστε παράξενα, αλλά η
πνευματοποίησή σας και η εσωτερική σας
γνώση να σας κάνουν να βλέπετε όλα όσα
συναντάτε, σαν να είχατε βρεθεί εκεί πριν. Θα
υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτό, αν είστε ήδη
σε επαφή με το πνευματικό μέσω της
προσευχής. (82,9 - 10)
35 Είμαι ο περιπλανώμενος που χτυπάει τις
πόρτες των καρδιών σας. Χτυπάω και δεν
ξέρετε ποιος είναι- ανοίγετε και δεν με
αναγνωρίζετε. Είμαι σαν τον περιπλανώμενο
που έρχεται σε ένα χωριό και δεν έχει
κανέναν που να τον γνωρίζει, σαν τον ξένο
που μπαίνει σε μια ξένη χώρα και δεν τον
καταλαβαίνουν στη γλώσσα του. Έτσι
αισθάνομαι ανάμεσά σας. Πότε θα νιώσετε
την παρουσία Μου; Ω λαέ, πότε θα Με
αναγνωρίσετε, όπως στην εποχή του
αναγνωρίστηκε ο Ιωσήφ από τους αδελφούς
του στην Αίγυπτο; (90, 1)

και τον οποίο γνωρίζετε σήμερα μέσω του
Αγίου Πνεύματος- επειδή, ο Λόγος είναι
Λόγος, είναι Νόμος, είναι Μήνυμα, είναι
Αποκάλυψη, είναι Σοφία. Αν έχετε ακούσει
τον "Λόγο" μέσα από τα λόγια του Χριστού
και τώρα τον λαμβάνετε μέσα από την
έμπνευση του Αγίου Πνεύματος - αληθινά σας
λέω, είναι η φωνή του Θεού που ακούσατε.
Γιατί υπάρχει μόνο ένας Θεός, μόνο ένας
Λόγος και μόνο ένα Άγιο Πνεύμα. (13, 19)
2. Γνωρίζετε ποια είναι η προέλευση αυτού
του φωτός που βρίσκεται στις λέξεις που
προφέρονται από τα χείλη των φορέων της
φωνής; Η προέλευσή του είναι στο Αγαθό,
στη Θεία Αγάπη, στο Συμπαντικό Φως που
πηγάζει από τον Θεό. Είναι μια ακτίνα ή
σπίθα του Παντός Φωτός που σας δίνει ζωή είναι μέρος της Άπειρης Δύναμης που κινεί
όλα τα πράγματα και με την οποία όλα τα
πράγματα δονείται, πάλλεται και τρέχει
αδιάκοπα την πορεία της. Είναι αυτό που
ονομάζετε θεϊκή ακτινοβολία- είναι το φως
του Θείου Πνεύματος που φωτίζει και
ζωογονεί τα πνεύματα. (329, 42)
3 Σας μιλάει αυτή τη στιγμή αυτός που πάντα
ερχόταν για τη σωτηρία σας: ο Χριστός, η θεία
υπόσχεση, που έγινε άνθρωπος στον Ιησού
στη "Δεύτερη Εποχή", ο "Λόγος" του Θεού
που έγινε άνθρωπος- το Πνεύμα της αγάπης,
του φωτός, της σοφίας, που περιορίζεται σε
μια ακτίνα που αγγίζει το πνεύμα και το νου
του ανθρώπου μέσω της συνείδησης, για να
τον διδάξει να μεταδίδει τις σκέψεις μου. (90,
33)
4 Εγώ είμαι ο Χριστός που διώχθηκα,
βλασφημήθηκα και κατηγορήθηκα σ' αυτόν
τον κόσμο. Μετά από όλα όσα Μου κάνατε
στη "Δεύτερη Εποχή" εν Χριστώ, έρχομαι σε
σας για να σας αποδείξω για άλλη μια φορά
ότι σας έχω συγχωρήσει και σας αγαπώ.
5 Γυμνός Με ανεβάσατε στον σταυρό, και με
τον ίδιο τρόπο επιστρέφω σε σας- επειδή δεν
κρύβω το Πνεύμα Μου και την αλήθεια Μου
από τα μάτια σας πίσω από το ένδυμα της
υποκρισίας ή του ψεύδους. Αλλά για να Με
αναγνωρίσετε, πρέπει πρώτα να εξαγνίσετε
την καρδιά σας. (29, 27 - 28)
6 Σήμερα σας λέω: Εδώ είναι ο Δάσκαλος αυτός που οι άνθρωποι αποκαλούσαν
Ραββίνο της Γαλιλαίας. Σας δίνω το Αιώνιο
Δόγμα, το Δόγμα της Αγάπης. Το συμπόσιο
στο οποίο σας προσκαλώ σήμερα είναι

Κεφάλαιο 4 - Διδασκαλία με θεϊκές
εκδηλώσεις
Η πηγή των ανακοινώσεων
1 Σας μιλάει ο Λόγος που ήταν πάντοτε μέσα
στον Θεό, ο ίδιος που ήταν μέσα στον Χριστό,
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πνευματικό, το ίδιο και το ψωμί και το κρασί.
Αλλά σήμερα, όπως πάντα, Εγώ είμαι η Οδός,
η Αλήθεια και η Ζωή. (68,33)

Μου ήταν επίσης προκαθορισμένος από τη
Θέλησή Μου.
13. Αποφάσισα να ξεκινήσω τις εκδηλώσεις
Μου μεταξύ των ελαχίστων, μεταξύ εκείνων
που διατηρούσαν το νου και το πνεύμα
καθαρό. Στη συνέχεια, επέτρεψα σε όλους να
έρθουν κοντά Μου, γιατί στο τραπέζι Μου δεν
υπάρχει ούτε διάκριση ούτε ευνοιοκρατία. Ο
Λόγος Μου που στάλθηκε σ' αυτόν τον λαό
ήταν απλός και ταπεινός στη μορφή του,
προσιτός σε σας, αλλά το νόημά του, γεμάτο
σαφήνεια, ήταν βαθύ για το πνεύμα σας,
γιατί, αν και είμαι ο θεματοφύλακας κάθε
γνώσης, εκφράζομαι και εκδηλώνω πάντα
απλά και ξεκάθαρα. Δεν είμαι μυστήριο για
κανέναν- το μυστήριο και το μυστικό είναι
παιδιά της άγνοιάς σας. (87, 11 -12)
14 ο πρώτος που Με άκουσε, με
μεταχειρίστηκε
την εργασία μου σαν δέντρο, κόβοντας τα
πρώτα κλαδιά για να τα μεταφυτεύσω σε
διαφορετικές περιοχές. Κάποιοι ερμήνευσαν
σωστά τις διδασκαλίες μου, άλλοι έχασαν τον
δρόμο.
15. Μικρές ήταν οι ομάδες που
συγκεντρώνονταν στη σκιά των φτωχών
αιθουσών συνεδριάσεων. Καθώς όμως
πλήθαιναν και τα πλήθη αυξάνονταν, τους
κάλεσα να ενωθούν, ώστε όλοι να
αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ως μαθητές
ενός Δασκάλου και να εφαρμόζουν τη
διδασκαλία με τον ίδιο τρόπο- ώστε ο σπόρος
να μην σπέρνεται σύμφωνα με την κρίση των
"εργατών", αλλά σύμφωνα με το Θείο
Θέλημα.
- Αναφορά στην παραβολή του Ιησού για τους
"εργάτες στον αμπελώνα".
16 Μπροστά στην Πνευματική Κιβωτό της
Νέας Διαθήκης, τα πλήθη ορκίστηκαν
παράδοση, υπακοή και καλή θέληση- αλλά
όταν οι τυφώνες και οι ανεμοστρόβιλοι
ξέσπασαν με δύναμη, μαστιγώνοντας τα
κλαδιά του δέντρου, κάποιοι έγιναν
αδύναμοι, ενώ άλλοι παρέμειναν σταθερά
σταθεροί, διδάσκοντας τους νέους "εργάτες"
να καλλιεργούν τα "χωράφια".
17 Κάποιοι, συνειδητοποιώντας το μέγεθος
αυτής της αποκάλυψης, σκόπευαν να
διεισδύσουν στα μυστήριά μου περισσότερο
από ό,τι είναι το θέλημά μου, για να
αποκτήσουν μια γνώση και μια δύναμη που
θα τους έκανε ανώτερους από τους άλλους-

Οι τόποι της αποκάλυψης και οι αποδέκτες
των εκδηλώσεων
7 να θυμάστε ότι είμαι ο "Λόγος" του Πατέραότι η θεία ουσία που λαμβάνετε σε αυτόν τον
Λόγο είναι φως από αυτό το Πνεύμα
Δημιουργό- ότι έχω αφήσει στον καθένα σας
ένα μέρος του Πνεύματός Μου.
8 αλλά όταν βλέπετε τη φτώχεια που
περιβάλλει το πλήθος που Με ακούει και τη
σεμνότητα της αίθουσας όπου
συγκεντρώνεστε, Με ρωτάτε σιωπηλά:
"Δάσκαλε, γιατί δεν επέλεξες για την
εκδήλωσή Σου αυτή τη στιγμή έναν από
εκείνους τους μεγάλους ναούς ή καθεδρικούς
ναούς, όπου θα μπορούσαν να Σου
προσφερθούν πλούσιοι βωμοί και
πανηγυρικές τελετές αντάξιές Σου;
9 Απαντώ σε εκείνες τις καρδιές που
σκέφτονται έτσι για τον Δάσκαλό τους: Δεν
είναι οι άνθρωποι που Με οδήγησαν σε αυτή
τη φτώχεια. Εγώ ο Ίδιος επέλεξα για την
εκδήλωσή Μου την ταπεινή κατοικία στο
φτωχό προάστιο της πόλης σας, για να σας
κάνω να καταλάβετε ότι δεν είναι ο υλικός
φόρος ή οι εξωτερικές προσφορές που ζητώ
από εσάς, αλλά το αντίθετο: επέστρεψα
ακριβώς για να κηρύξω την ταπεινότητα για
άλλη μια φορά, ώστε να βρείτε σε αυτήν την
πνευματικότητα. (36, 24 - 25)
10. Κάποιοι δεν πιστεύουν στην Παρουσία
Μου λόγω της φτώχειας και της σεμνότητας
αυτών των τόπων συνάθροισης και της
ασημαντότητας των φορέων της φωνής μέσω
των οποίων Με κάνω γνωστό. Αλλά αν αυτοί
που αμφιβάλλουν μελετούσαν τη ζωή του
Χριστού, θα έβλεπαν ότι ποτέ δεν επιδίωξε
επίδειξη, τιμές ή πλούτη.
11 Αυτοί οι τόποι μπορεί να είναι τόσο
φτωχοί και ταπεινοί όσο ο στάβλος και τα
άχυρα πάνω στα οποία γεννήθηκα τότε. (226,
38 - 39)
12. Μη νομίζετε ότι επέλεξα αυτό το έθνος
την ύστατη ώρα για τη νέα Μου εκδήλωση.
Όλα είχαν ήδη προβλεφθεί από την
αιωνιότητα. Αυτή η γη, αυτή η φυλή, τα
πνεύματά σας προετοιμάστηκαν από Μένα,
όπως ακριβώς και ο χρόνος της Παρουσίας
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αλλά πολύ σύντομα ήρθαν αντιμέτωποι με τη
δικαιοσύνη μου.
18 Άλλοι, ανίκανοι να ανακαλύψουν το
μεγαλείο αυτού του έργου στην αγνότητά
του, στην απλότητά του, υιοθέτησαν τελετές,
σύμβολα και τελετουργίες από αιρέσεις και
εκκλησίες, νομίζοντας ότι θα έδιναν
επισημότητα στις εκδηλώσεις μου. (234, 27 30)
19 Από τότε που άρχισε να εκδηλώνεται αυτή
η φανέρωση, ο νους σας έχει φωτιστεί από τη
διδασκαλία μου, αν και έχουν εμφανιστεί και
άπιστοι, τόσο μεταξύ εκείνων που έχουν
εκπαιδεύσει τον νου όσο και μεταξύ των
αμόρφωτων και αδαών.
20 Πόσα επιχειρήματα για να αρνηθεί κανείς
αυτή την αποκάλυψη! Πόσες προσπάθειες να
καταστραφεί αυτή η λέξη! Ωστόσο, τίποτα δεν
σταμάτησε την πορεία του μηνύματός Μου αντίθετα, όσο περισσότερο πολεμήθηκε αυτό
το έργο, τόσο περισσότερο αναζωπυρώθηκε η
πίστη των ανθρώπων, και όσο περνούσε ο
καιρός, τόσο αυξανόταν ο αριθμός εκείνων
μέσω των οποίων μετέδιδα το λόγο Μου.
21 Τι πρέπει να μάθουμε από αυτό; ότι η
ανθρώπινη δύναμη δεν θα μπορέσει ποτέ να
εμποδίσει τη Θεία Δύναμη να εκτελέσει τις
συμβουλές της.
22. Όταν οι άνθρωποι συγκεντρώνονταν μέσα
σε αυτούς τους τόπους συνάθροισης, το
έκαναν πάντα χωρίς φόβο για τον κόσμο,
έχοντας πάντα εμπιστοσύνη στην παρουσία
Μου και στην προστασία Μου, και τους
απέδειξα ότι η πίστη τους βασιζόταν στην
αλήθεια. (329, 28 - 30;37)
23. Μια νέα αποστολική κοινότητα προέκυψε
σε εκείνη την κοινότητα, αποτελούμενη από
απλές και ταπεινές καρδιές, αλλά γεμάτες
αγάπη και πίστη για να Με ακολουθήσουν.
Φυσικά, δεν έλειπε ανάμεσά τους ένας νέος
Θωμάς που έπρεπε να δει για να πιστέψει
στην Παρουσία Μου - ένας νέος Πέτρος που,
αν και πίστευε σε Μένα, θα Με αρνιόταν από
φόβο για τους ανθρώπους, και ένας νέος
Ιούδας Ισκαριώτης που θα Με πρόδιδε
διαστρεβλώνοντας το λόγο Μου και την
αλήθεια Μου για χρήματα και κολακείες.
24 Τα πλήθη που αποτελούσαν αυτόν τον λαό
συνέχισαν να πολλαπλασιάζονται και να
διακλαδίζονται σε πόλεις, εξοχές και χωριάκαι από αυτόν τον λαό προέκυψαν απόστολοι
της αλήθειας και της δικαιοσύνης,

αφοσιωμένοι εργάτες γεμάτοι ζήλο στη
διδασκαλία του Κυρίου τους, και προφήτες με
καθαρές καρδιές που μιλούσαν την αλήθεια.
(213, 72 - 73)
25. Στη νέα Μου αποκάλυψη, έχω αλλάξει τα
πάντα: τους τόπους και τα μέσα εκδήλωσης,
προκειμένου να εξαλείψω την άγνοια, το
λάθος και την παρερμηνεία που δόθηκε στις
προηγούμενες αποκαλύψεις Μου. Ακριβώς
όπως ο ήλιος ανατέλλει στην Ανατολή και τον
βλέπετε στο υψηλότερο σημείο του το
μεσημέρι, για να τον παρατηρήσετε να δύει
στη Δύση, έτσι και το φως του Πνεύματός
Μου έχει μετακινηθεί με την πάροδο του
χρόνου από την Ανατολή στη Δύση, ώστε να
μην περιορίζετε τη δόξα Μου και τη δύναμή
Μου σε συγκεκριμένα μέρη, ανθρώπους ή
φυλές. (110, 9)
26. Μου αρκεί να με ακούσουν λίγοι, γιατί
αύριο θα φέρουν τη μαρτυρία στους
συνανθρώπους τους. Ξέρω ότι αν είχα
καλέσει όλους τους ανθρώπους, οι
περισσότεροι από αυτούς δεν θα είχαν έρθει
γιατί είναι απορροφημένοι από τις δουλειές
του κόσμου. Θα Με αρνούνταν και θα
εμπόδιζαν τους ανθρώπους καλής θέλησης να
έρθουν να Με ακούσουν.
27. Εδώ, στην απομόνωση αυτών των
ασήμαντων τόπων όπου κάνω τον εαυτό Μου
γνωστό, γεννάω το σπέρμα Μου. Ενώνω τις
απλές καρδιές σε κοινότητες, και στη
συνέχεια, όταν απομακρύνονται από το
θόρυβο της υλιστικής ζωής, τους μιλάω για
την αγάπη, το αιώνιο, το πνεύμα, τις αληθινές
ανθρώπινες και πνευματικές αξίες, κάνοντάς
τους να εξετάζουν τη ζωή μέσα από το
πνεύμα και όχι μέσα από τις αισθήσεις.
28. Αυτές τις παιδικές καρδιές τις ονομάζω
μαθητές, και αυτοί που δεν είχαν ποτέ τίποτα
στην κατοχή τους, που δεν τους είχαν
προσέξει ποτέ οι γείτονές τους, γέμισαν με
ικανοποίηση που τους κάλεσα Εγώ, και
ανέβηκαν σε μια νέα ζωή. Έχουν σηκωθεί με
την πεποίθηση και την αγαλλίαση ότι
μπορούν να είναι χρήσιμοι στους πλησίον
τους, επειδή ο Κύριος έχει τοποθετήσει τις
αποκαλύψεις του μέσα τους και τους έχει
δείξει τον δρόμο της αγάπης.
29 Κάποιοι μπορεί να τους αρνηθούν και να
τους κοροϊδέψουν, επειδή αποκαλούν τους
εαυτούς τους μαθητές του Ιησού- αλλά σας
λέω αληθινά, ακόμα κι αν τους αρνηθούν
19

αυτή τη χάρη, θα συνεχίσουν να είναι
μαθητές μου. (191, 33 - 36)
30 Ο κόσμος περιμένει τη φωνή μου να τον
καλέσει- η καρδιά του ανθρώπου, αν και
νεκρή για την πίστη, περιμένει τη φωνή του
Χριστού να την πλησιάσει και να της πει:
"Σήκω και περπάτα".
31 Οι "νεκροί", οι "τυφλοί", οι άρρωστοι και
οι παρίες αποτελούν έναν πολύ μεγάλο λαό.
Θα έρθω σ' αυτούς, γιατί εκείνοι που
υποφέρουν πνευματικά ή σωματικά είναι οι
πιο δεκτικοί στην παρουσία Μου. Οι μεγάλοι
του κόσμου - αυτοί που έχουν δύναμη,
πλούτη και κοσμικές δόξες - δεν νομίζουν ότι
Με χρειάζονται και δεν Με περιμένουν: τι θα
μπορούσε να τους δώσει ο Χριστός, αφού
λένε ότι έχουν ήδη τα πάντα; Κάποια
πνευματικά αγαθά ή μια θέση στην
αιωνιότητα; Αυτό δεν τους ενδιαφέρει!
32. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
αναζήτησα αυτά τα πλήθη των φτωχών και
των ασθενών στο σώμα και στο πνεύμα για να
τους κάνω γνωστή τη Διδασκαλία Μου- γιατί
Με λαχταρούσαν, Με αναζητούσαν. Έτσι ήταν
φυσικό να αισθανθούν την παρουσία Μου
όταν ήρθε η ώρα να Με δείξω εκ νέου στην
ανθρωπότητα. (291,32 - 34)

πνεύμα, απευθύνομαι στο πνεύμα σας. Αλλά
πώς θα καταλάβουν και θα αποδεχτούν αυτή
την αλήθεια όσοι αρνούνται την εκδήλωσή
Μου, αν ποτέ δεν θέλησαν να Με θεωρήσουν
και να Με αναγνωρίσουν ως πνεύμα; Στις
καρδιές τους έχουν αναπτύξει πολλές
λανθασμένες ιδέες, όπως αυτή της σκέψης ότι
είμαι ένα Θεϊκό Ον με ανθρώπινη μορφή, το
οποίο πρέπει να συμβολίζεται με σύμβολα
και εικόνες για να επικοινωνεί μαζί Μου μέσω
αυτών.
37. Με την πάροδο των αιώνων, οι άνθρωποι
που Με αναζήτησαν με αυτόν τον τρόπο
έχουν συνηθίσει στη βουβαμάρα των εικόνων
και των γλυπτών τους, μπροστά στα οποία
προσεύχονται και προσφέρουν τελετές, και
στην καρδιά τους έχουν τελικά σχηματίσει την
άποψη ότι κανείς δεν είναι άξιος να δει, να
ακούσει ή να αισθανθεί τον Θεό. Λέγοντας ότι
είμαι απείρως πολύ ψηλή για να πλησιάσω
τους άνδρες, αυτοί πιστεύουν ότι Μου
προσφέρουν ένα θαυμαστικό αφιέρωμα.
Αλλά κάνουν λάθος, γιατί όποιος λέει ότι
είμαι πολύ μεγάλος για να συναναστραφώ με
πλάσματα τόσο μικρά όσο ο άνθρωπος, είναι
ένας αδαής που αρνείται το πιο όμορφο
πράγμα που σας αποκάλυψε το Πνεύμα Μου:
την ταπεινοφροσύνη.
38. Αν πιστεύετε στον Χριστό, αν ισχυρίζεστε
ότι είστε χριστιανοί, δεν πρέπει να τρέφετε
τέτοιες ανόητες ιδέες όπως αυτή της σκέψης
ότι δεν είστε άξιοι να σας πλησιάσει ο Κύριός
σας. Έχετε ξεχάσει ότι η ίδια η χριστιανική σας
πίστη βασίζεται σε εκείνη την απόδειξη της
θεϊκής αγάπης, όταν ο "Λόγος" του Θεού
έγινε άνθρωπος; Ποια πιο απτή και
ανθρώπινη προσέγγιση θα μπορούσε να
συναντήσει την κατανόηση των αμαρτωλών
και σαρκικών ανθρώπων, με σκοτεινές ψυχές
και αδύναμα πνεύματα, από εκείνη στην
οποία τους έκανα να ακούσουν τη Θεία φωνή
Μου που έγινε άνθρωπος;
39 αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη της
αγάπης, της ταπεινότητας και της συμπόνιας
για τους ανθρώπους, την οποία σφράγισα με
αίμα, ώστε να έχετε πάντα κατά νου ότι
κανείς δεν είναι ανάξιος για Μένα, αφού για
χάρη εκείνων που ήταν πιο χαμένοι στη
λάσπη, στο σκοτάδι και στις κακίες, έκανα το
Λόγο Μου άνθρωπο και έχυσα το αίμα της
ζωής Μου- αυτή ήταν η μεγαλύτερη απόδειξη
της αγάπης, της ταπεινότητας και της

Η μετάδοση των θείων διακηρύξεων
33 Όποιος αμφισβητεί αυτή την εκδήλωση
από την ανθρώπινη ικανότητα κατανόησης,
ενεργεί σαν να αρνείται την υπεροχή του
έναντι των άλλων πλασμάτων - σαν να
αρνείται το ίδιο του το πνεύμα και να μην
θέλει να συνειδητοποιήσει το πνευματικό και
διανοητικό επίπεδο στο οποίο έχει φθάσει
μέσα από άπειρες δοκιμασίες, βάσανα και
αγώνες.
34 το να αρνείσαι ότι κάνω τον εαυτό Μου
γνωστό μέσω της διάνοιας ή του πνεύματός
σου, σημαίνει να αρνείσαι τον εαυτό σου και
να τοποθετείς τον εαυτό σου στη θέση των
κατώτερων πλασμάτων.
35 Ποιος δεν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος είναι
παιδί του Θεού; Ποιος δεν γνωρίζει ότι έχει
πνεύμα μέσα του; Γιατί λοιπόν να μην
πιστεύουμε ότι μεταξύ του Πατέρα και των
παιδιών του πρέπει να υπάρχουν ένας ή
περισσότεροι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ
τους;
36. Αφού είμαι νοημοσύνη, απευθύνομαι σε
σας μέσω της διάνοιάς σας- αφού είμαι
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συμπόνιας για τους ανθρώπους, την οποία
σφράγισα με αίμα, ώστε να ξέρετε πάντα ότι
κανείς δεν είναι ανάξιος για Μένα.
40 Γιατί λοιπόν εκείνοι που τα πιστεύουν όλα
αυτά αρνούνται τώρα την παρουσία και την
εκδήλωσή μου; Γιατί προσπαθούν να πουν ότι
αυτό δεν είναι δυνατό, επειδή ο Θεός είναι
άπειρος και ο άνθρωπος είναι πολύ χαμηλός,
πολύ ασήμαντος και ανάξιος; Αλήθεια σας
λέω, όποιος αρνείται την εκδήλωσή Μου σε
αυτή την εποχή, αρνείται επίσης την
παρουσία Μου στον κόσμο σε εκείνη τη
Δεύτερη Εποχή, και επίσης αρνείται την
αγάπη Μου και την ταπεινοφροσύνη Μου.
41. Είναι φυσικό για εσάς, τους αμαρτωλούς,
να αισθάνεστε μακριά από Μένα μέσα στην
αμαρτία σας. Εγώ, από την άλλη πλευρά,
αισθάνομαι ότι όσο περισσότερες
παραβάσεις διαπράττετε και όσο
περισσότερο αμαυρώνετε το πνεύμα και την
ψυχή σας, τόσο πιο αναγκαίο είναι να
στραφώ προς εσάς για να σας δώσω το φως,
να σας πλησιάσω για να σας θεραπεύσω και
να σας σώσω.
42. Ήξερα ότι όταν θα γινόμουν ξανά γνωστός
στα παιδιά Μου, πολλοί θα Με αρνούνταν,
και γι' αυτό ανακοίνωσα την επιστροφή Μου
ακόμη και τότε- αλλά ταυτόχρονα,
ξεκαθάρισα ότι η παρουσία Μου θα ήταν
πνευματική. Αλλά αν αμφιβάλλετε γι' αυτό,
επαληθεύστε το με τη μαρτυρία εκείνων των
τεσσάρων μαθητών που κατέγραψαν τα λόγια
Μου στα Ευαγγέλια.
43. Εδώ είμαι εν Πνεύματι, σας στέλνω τον
Λόγο Μου από το φωτεινό "σύννεφο" και τον
εξανθρωπίζω μέσω αυτών των φερέφωνων,
ως προπαρασκευαστική οδηγία για εκείνη την
εκδήλωση στην οποία θα φθάσετε όλοι: τον
διάλογο πνεύματος προς πνεύμα. (331, 1 - 10;
13)
44 Οι θεϊκές σκέψεις είναι
έχουν μεταφραστεί σε λέξεις από τους
εκστασιασμένους φωνητικούς μου φορείς, οι
οποίες, ενωμένες σε προτάσεις, έχουν
σχηματίσει και εδραιώσει ένα πνευματικό
δόγμα που είναι γεμάτο αποκαλύψεις και
τέλειες διδασκαλίες.
45. Αυτός είναι ο υποσχόμενος Παρηγορητής,
αυτό είναι το προφητευμένο Πνεύμα της
Αλήθειας που θα σας διδάξει τα πάντα. Η
προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει, έρχονται οι
καιροί που θα χρειαστείτε Εκείνον που,

έχοντας δύναμη στο Πνεύμα Του, θα σας
καθοδηγήσει με ευγένεια και απλότητα
καρδιάς, με σοφία και έλεος. (54, 51 - 52)
46. Η διδασκαλία μου έρχεται σε σας για να
φέρει φως στο μυαλό σας. Αλλά μην
εκπλαγείτε από τον τρόπο με τον οποίο ήρθα
σε σας αυτή την εποχή- μην μπερδευτείτε
από αυτόν, αλλά ούτε και αφήστε τον να γίνει
ρουτίνα.
47. Όταν το Θεϊκό Μου φως φτάνει στο νου
εκείνου του ατόμου που Με υπηρετεί ως
φορέας φωνής, συμπυκνώνεται σε δονήσεις
που μετατρέπονται σε λόγια σοφίας και
αγάπης. Πόσα σκαλοπάτια της ουράνιας
σκάλας πρέπει να κατέβει το πνεύμα μου για
να σας φτάσει με αυτή τη μορφή! Και επίσης
τον "Πνευματικό μου Κόσμο" έπρεπε να σας
στείλω, ώστε να σας δώσει μια λεπτομερή
εξήγηση των διδασκαλιών μου. (168, 48)
48. Γίνομαι γνωστός μέσω του ανθρώπινου
οργάνου του νου, επειδή ο εγκέφαλος είναι η
"συσκευή" που δημιούργησε τέλεια ο
Δημιουργός, ώστε η νοημοσύνη, που είναι το
φως του πνεύματος, να μπορεί να εκδηλωθεί
σε αυτόν.
49. 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; (262,
40 - 41)
50. Σε όλες τις εποχές η αγάπη Μου ως
Δάσκαλος φρόντιζε να δίνει τις οδηγίες που
χρειάζονταν οι άνθρωποι, και πάντα
ερχόμουν σε αυτούς για να τους μιλήσω
σύμφωνα με την πνευματική τους ωριμότητα
και τη διανοητική τους ανάπτυξη.
51. Ήρθα σε σας επειδή είδα ότι ο λόγος των
ανθρώπων και οι διδασκαλίες που έχετε
δημιουργήσει δεν σβήνουν τη φλεγόμενη
δίψα του πνεύματός σας - δίψα για φως,
δίψα για αλήθεια, για αιωνιότητα και αγάπη.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
τοποθετήθηκα μαζί σας και υπηρετώ τον
εαυτό μου σε ταπεινούς, αδαείς και
αμόρφωτους ανθρώπους, κάνοντάς τους να
πέσουν στην έκσταση του νου και του
πνεύματος, ώστε το μήνυμα της Τρίτης
Εποχής να ρέει από τα στόματά τους.
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52. Προκειμένου να είναι άξιοι να λαμβάνουν
και να μεταδίδουν τις Θεϊκές Μου σκέψεις,
έπρεπε να αγωνιστούν ενάντια στην
πραγμάτωση και τους πειρασμούς του
κόσμου. Με αυτόν τον τρόπο, σπρώχνοντας
πίσω την προσωπικότητά τους και
τιμωρώντας τη ματαιοδοξία τους, έφτασαν σε
μια πλήρη παράδοση της ύπαρξής τους στις
σύντομες χρονικές περιόδους κατά τις οποίες
προσέφεραν το όργανο της κατανόησής τους
στη Θεία έμπνευση, καθιστώντας έτσι δυνατό
να βγει από τα χείλη τους ένας λόγος γεμάτος
σοφία, τρυφερότητα, δικαιοσύνη, βάλσαμο
και ειρήνη.
53. Πάντα θα υπάρχουν εκείνοι που δεν
μπορούν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν
οι φορείς της φωνής να εκφράζουν τόση
γνώση με λόγια και να χύνουν τόση ουσία
ζωής στα μυαλά των πλήθους των ακροατών
χωρίς το Πνεύμα μου να κατεβαίνει σε
αυτούς τους εγκεφάλους, και μόνο μια ακτίνα
του φωτός μου τους φωτίζει. Σε απάντηση,
σας λέω ότι ακόμη και το Βασιλικό Άστρο,
όπως αποκαλείτε τον ήλιο, δεν χρειάζεται να
έρθει στη γη για να τη φωτίσει, αφού το φως
που στέλνει στον πλανήτη σας από απόσταση
είναι αρκετό για να τον λούσει με φως,
ζεστασιά και ζωή.
54 Ομοίως, το Πνεύμα του Πατέρα, σαν ήλιος
άπειρης ακτινοβολίας, φωτίζει και ζωογονεί
τα πάντα με το φως που στέλνει σε όλα τα
πλάσματα, πνευματικά και υλικά.
55 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι όπου είναι το φως
μου, είναι παρόν και το Πνεύμα μου. (91, 12 16)
56. Μια σπίθα φωτός από το πνεύμα Μου,
μια αντανάκλαση του Θείου Λόγου, είναι
αυτό που κατεβαίνει στο πνεύμα του φορέα
της φωνής, μέσω του οποίου κάνω το μήνυμά
Μου ακουστό σε εσάς. Ποιος ανθρώπινος
φορέας φωνής θα μπορούσε να λάβει όλη τη
δύναμη του "Λόγου"; Καμία. Και πραγματικά
σας λέω, δεν ξέρετε ακόμη τι είναι ο Λόγος.
57 Ο "Λόγος" είναι η Ζωή, είναι η Αγάπη,
είναι ο Λόγος του Θεού, αλλά από όλα αυτά,
ο φορέας της φωνής μπορεί να λάβει μόνο
ένα άτομο. Αλλά εδώ, σε αυτή την ακτίνα
φωτός, σε αυτή την ουσία, θα μπορέσετε να
ανακαλύψετε το Άπειρο, το Απόλυτο, το
Αιώνιο.
58. Για να μιλήσω για Μένα, μπορώ να το
κάνω τόσο με μεγάλα έργα όσο και με μικρές

και περιορισμένες εκδηλώσεις. Είμαι σε όλα,
όλα μιλούν για Μένα, το μεγάλο και το μικρό
είναι εξίσου τέλεια. Ο άνθρωπος πρέπει μόνο
να ξέρει πώς να παρατηρεί, να
προβληματίζεται και να μελετά. (284, 2 - 3)
59. Ο "Λόγος" μου δεν έγινε ξανά άνθρωπος.
Βρίσκομαι αυτή τη στιγμή "στο σύννεφο", το
σύμβολο του υπερπέραν, από το οποίο
εκπέμπεται η ακτίνα Μου, η οποία φωτίζει το
νου του φορέα της φωνής.
60. Μου άρεσε να επικοινωνήσω τον εαυτό
Μου μέσω του ανθρώπου, και η απόφασή
Μου είναι τέλεια. Γνωρίζω τον άνθρωπο, γιατί
εγώ τον δημιούργησα. Τον θεωρώ άξιο, γιατί
είναι παιδί Μου, γιατί προήλθε από Μένα.
Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω, επειδή γι'
αυτό τον δημιούργησα, και μπορώ να
αποκαλύψω τη δόξα Μου μέσω της
μεσολάβησής του, επειδή τον δημιούργησα
για να δοξαστώ μέσα του.
61 άνθρωπος! Είναι η εικόνα μου επειδή είναι
νοημοσύνη, ζωή, συνείδηση, βούληση, επειδή
κατέχει κάτι από όλα τα χαρακτηριστικά μου
και το πνεύμα του ανήκει στην αιωνιότητα.
62 Συχνά είστε πιο ασήμαντοι από ό,τι
πιστεύατε, και άλλες φορές είστε
μεγαλύτεροι από ό,τι μπορείτε να
φανταστείτε. (217, 15 - 18)
63. Αν σκεφτείτε λίγο και μελετήσετε τις
Γραφές, θα δείτε ότι σε όλους τους προφήτες
εκφράστηκε ένα ενιαίο πνευματικό
περιεχόμενο που παρέδωσαν στους
ανθρώπους με τα λόγια τους. Έδιναν
προτροπές, αποκαλύψεις και μηνύματα στους
ανθρώπους χωρίς τα λάθη της υλοποιημένης
λατρείας που ασκούσαν οι άνθρωποι εκείνη
την εποχή. Δίδασκαν να υπακούουν στο Νόμο
και στο Λόγο του Θεού και βοηθούσαν τους
ανθρώπους να επικοινωνούν με τον Ουράνιο
Πατέρα τους.
64. Άνθρωποι, δεν βρίσκετε μεγάλη
ομοιότητα μεταξύ εκείνων των προφητών και
αυτών των φορέων φωνής μέσω των οποίων
σας μιλάω αυτή τη στιγμή; Στα χείλη αυτών
των τελευταίων τοποθετώ επίσης την ουσία
του Νόμου Μου, μέσω των λόγων τους η
έμπνευσή Μου φτάνει σε εσάς, και
ακτινοβολώντας από αυτά ξεπηδά η οδηγία
που καλεί τους ακροατές να αναζητήσουν τον
Κύριό τους με τον πιο δυνατό τρόπο. Μιλάνε
χωρίς να φοβούνται ότι ανάμεσα στους
πολλούς που τους ακούνε υπάρχουν και
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πρόσκοποι ή φανατικοί. Εκπληρώνουν με
αφοσίωση το καθήκον τους στην υπηρεσία
του Πατέρα τους, ώστε μέσω αυτών να
μιλήσει στην ανθρωπότητα και να της δώσει
αυτές τις διδασκαλίες που θα ανοίξουν στους
ανθρώπους νέους δρόμους του φωτός.
65. Άνθρωποι, δεν υπάρχει μόνο μια μεγάλη
ομοιότητα μεταξύ αυτών των προφητών και
αυτών των φωνοφόρων, αλλά υπάρχει επίσης
μια τέλεια σχέση μεταξύ τους. Εκείνοι τα
προείπαν αυτά, και αυτό που εκείνοι
προείπαν πριν από πολύ καιρό, αυτοί οι
υπηρέτες το βλέπουν τώρα. (162, 9 - 11)
66. Δεν ήταν όλοι οι φορείς της φωνής Μου
ικανοί και πρόθυμοι να προετοιμαστούν για
να Με υπηρετήσουν, και πολλές φορές
χρειάστηκε να στείλω το φως Μου σε
ακάθαρτα μυαλά που ήταν απασχολημένα με
άχρηστα πράγματα, αν όχι με αμαρτωλά.
Αυτοί, με την παράβασή τους, έφεραν τη
δικαιοσύνη Μου στη σκηνή, γιατί το μυαλό
τους στερήθηκε κάθε έμπνευση και τα χείλη
τους κάθε ευγλωττία για να εκφράσουν το
θείο μήνυμα.
67. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το πλήθος των
ακροατών έκλεισε τα αυτιά του σε αυτές τις
φτωχές διακηρύξεις, αλλά σε αντάλλαγμα,
άνοιξαν το μυαλό τους για να αισθανθούν την
Παρουσία μου μέσα τους και να λάβουν την
Ουσία μου. Οι άνθρωποι τρέφονταν με την
ουσία που τους έστειλε το έλεός μου εκείνη
τη στιγμή- αλλά ο φορέας της φωνής
εμπόδισε ένα μήνυμα που δεν βγήκε από τα
χείλη του, αναγκάζοντας έτσι τους
παρευρισκόμενους να συνομιλούν από
πνεύμα σε πνεύμα με τον Δάσκαλό τους, αν
και δεν ήταν ακόμη έτοιμοι να λάβουν την
έμπνευσή μου με αυτή τη μορφή. (294, 49)

είχατε δίκιο. Διότι ο Ιησούς σας μίλησε τότε
με τις εκφράσεις και τους ιδιωματισμούς των
λαών στους οποίους έζησε, όπως κάνω και
εγώ σήμερα σε σχέση με το πνεύμα εκείνων
που ακούν το λόγο Μου. Αλλά το πνευματικό
περιεχόμενο που μεταφέρει αυτή η λέξη, το
οποίο δόθηκε τότε και τώρα, είναι το ίδιο,
είναι ένα, είναι αμετάβλητο. Ωστόσο, αυτό
έχει περάσει απαρατήρητο από πολλούς, των
οποίων οι καρδιές είναι σκληρές και τα μυαλά
κλειστά. (247, 56)
70. 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 ότι δεν πρέπει να
προσκολληθείτε στη μορφή, στο εξωτερικό,
αλλά να αναζητήσετε το νόημα, το οποίο
είναι το ίδιο.
71. Η ουσία, το νόημα, είναι πάντα μόνο ένα,
επειδή το Θείο είναι αιώνιο και αμετάβλητοαλλά η μορφή με την οποία η αποκάλυψη
έρχεται σε σας, ή μέσω της οποίας σας κάνω
να γνωρίσετε ένα περαιτέρω μέρος της
αλήθειας, εμφανίζεται πάντα σύμφωνα με τη
δεκτικότητα ή την ανάπτυξη που έχετε
επιτύχει. (262, 45)
Η παρουσία των αλλόκοσμων όντων στις
διδασκαλίες του Χριστού
72. Αληθινά σας λέω, τις στιγμές που ο λόγος
Μου λάμπει μέσα από το μυαλό του
ανθρώπου, χιλιάδες και χιλιάδες ασώματες
οντότητες είναι παρούσες εδώ στην
εκδήλωσή Μου και ακούν το λόγο Μου- ο
αριθμός τους είναι πάντα μεγαλύτερος από
εκείνον εκείνων που προσαρμόζονται στην
ύλη. Όπως κι εσείς, προχωρούν σιγά-σιγά από
το σκοτάδι για να εισέλθουν στη βασιλεία του
φωτός. (213,16)
73. Ακούτε αυτόν τον λόγο μου στη γη μέσω
της ανθρώπινης ικανότητας της διάνοιας, και
σε ένα υψηλότερο επίπεδο ζωής από το δικό
σας, οι κάτοικοι του, άλλα πνευματικά όντα,
τον ακούνε επίσης- όπως ακριβώς τον ακούνε
και τα πνευματικά όντα άλλων, ακόμη
υψηλότερων επιπέδων ζωής, που βρίσκονται
εκεί στο σπίτι τους. Διότι αυτή η "συναυλία"
που ο Πατέρας πραγματοποιεί στον "Τρίτο
Χρόνο" με τα πνεύματα του φωτός είναι
παγκόσμια.

Η μορφή των ανακοινώσεων
68. Η διδασκαλία του Δασκάλου αρχίζει
πάντα με τον ίδιο τρόπο, επειδή περιέχει την
ίδια αγάπη. Αρχίζει με την αγάπη και
τελειώνει με το έλεος - δύο λέξεις στις οποίες
περιέχεται όλη η διδασκαλία μου. Είναι αυτά
τα υψηλά συναισθήματα που δίνουν δύναμη
στο πνεύμα να φτάσει στις περιοχές του
φωτός και της αλήθειας. (159, 26)
69. 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
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74. Το έχω πει: Η ακτίνα Μου είναι
παγκόσμια, ο λόγος Μου και η πνευματική
Μου ουσία (που περιέχεται σε αυτόν) είναι
επίσης παγκόσμια, και ακόμη και στο
υψηλότερο επίπεδο που έχουν φτάσει τα
πνεύματα, Με ακούνε. Προς το παρόν, Με
ακούτε σε αυτή την εκδήλωση με τον πιο
ατελή τρόπο, δηλαδή μέσω του ανθρώπου.
75. Γι' αυτό, σας προετοιμάζω τώρα για
υψηλότερες διακηρύξεις, ώστε όταν
εισέλθετε στο πνευματικό και εγκαταλείψετε
εντελώς αυτή τη γη, να μπορέσετε τότε να
ενωθείτε με ένα νέο στάδιο ζωής για να
ακούσετε τη "συναυλία" που ο Πατέρας δίνει
μαζί με το πνεύμα σας.
76. Σήμερα βρίσκεστε ακόμη στην ύλη,
αναζωογονώντας την καρδιά και το πνεύμα
σας με αυτή τη λέξη, και τα όντα που σας
ανήκαν στη γη, τα οποία εξακολουθείτε να
αποκαλείτε πατέρα, σύζυγο, σύζυγο, αδελφό,
παιδί, συγγενή ή φίλο, βρίσκονται σε άλλα
στάδια της ζωής και ακούνε την ίδια λέξηαλλά γι' αυτούς το νόημά της, η ουσία της,
είναι διαφορετική, παρόλο που
απολαμβάνουν την ίδια ευτυχία, την ίδια
αναζωογόνηση, την ίδια ενθάρρυνση και το
ίδιο ψωμί. (345, 81 -82)
77. Στέλνω σε κάθε κόσμο μια ακτίνα του
φωτός Μου. Σας έστειλα αυτό το φως με τη
μορφή ανθρώπινων λέξεων, όπως ακριβώς
φτάνει σε άλλα σπίτια μέσω της έμπνευσης.
78. Στο φως αυτής της Θεϊκής Ακτίνας, όλα τα
πνευματικά όντα θα ενωθούν, κάνοντας από
αυτήν μια ουράνια σκάλα που θα τα οδηγήσει
στο ίδιο σημείο, στο Πνευματικό Βασίλειο
που έχει υποσχεθεί σε όλους εσάς που είστε
πνευματικά σωματίδια της Θεϊκότητάς Μου.
(303, 13 - 14)

αποτελέσουν την αφύπνιση της πνευματικής
ζωής μεταξύ των ανθρώπων.
81. Πόσοι από εκείνους που είναι ικανοί να
εκπληρώσουν μια ευγενή πνευματική
αποστολή κοιμούνται ακόμη,
διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο! Θα
αφυπνιστούν και θα αποδείξουν την
πνευματική τους πρόοδο όταν, μέσα στην
ευγένεια των συναισθημάτων τους, γίνουν
χρήσιμα όντα για τους συνανθρώπους τους.
Θα είναι ταπεινοί και δεν θα καυχηθούν ποτέ
για την ανωτερότητά τους. (230, 61 - 63)
82 Το Έργο Μου πρέπει να φτάσει στην
ανθρωπότητα ανόθευτο, ώστε να μπορέσει
να ξεκινήσει να εκπληρώσει το Νόμο μου
αγκαλιάζοντας το σταυρό της λύτρωσής της.
83. Το έχω υποσχεθεί στους ανθρώπους, σε
όλη την ανθρωπότητα, και θα το εκπληρώσω,
επειδή ο λόγος μου είναι λόγος βασιλιά- θα
το στείλω μέσω των μαθητών μου το χρυσό
σιτάρι του λόγου μου, και αυτό θα
χρησιμεύσει ως προετοιμασία για τους
ανθρώπους, ώστε να μπορούν σύντομα να
απολαύσουν τον διάλογο από πνεύμα σε
πνεύμα. Διότι μετά το 1950 δεν θα γίνω ξανά
γνωστός εδώ ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος
μέσω της κατανόησης ενός φωνητικού φορέα.
(291, 43 - 44)

Κεφάλαιο 5 - Λόγος για τη νέα
αποκάλυψη του Θεού
Το λυτρωτικό θέλημα του Θεού
1. Αν δεν υπήρχε άγνοια στον κόσμο, αν δεν
υπήρχε αίμα, αν δεν υπήρχε πόνος και
δυστυχία, δεν θα υπήρχε λόγος για το Πνεύμα
Μου να υλοποιηθεί κάνοντας τον εαυτό του
αισθητό στις αισθήσεις σας. Αλλά με
χρειάζεστε. Ξέρω ότι μόνο η αγάπη Μου
μπορεί να σας σώσει σε αυτούς τους καιρούς,
και γι' αυτό ήρθα.
2 Αν δεν σας αγαπούσα, τι θα σήμαινε για σας
να καταστραφείτε, και τι θα σήμαινε ο πόνος
σας; Αλλά εγώ είμαι ο Πατέρας σας - ένας
Πατέρας που αισθάνεται τον πόνο του
παιδιού μέσα του, γιατί κάθε παιδί είναι ένα
μικρό κομμάτι του. Γι' αυτό, σε κάθε λόγο
Μου και σε κάθε έμπνευση, σας δίνω το φως
της αλήθειας, που σημαίνει ζωή για το
πνεύμα. (178, 79 - 80)

Το χρονικό όριο των εκδηλώσεων
79 Η βασιλεία Μου κατέρχεται πάνω στην
πάσχουσα ανθρωπότητα, και ο λόγος Μου
αντηχεί μέσα από τους εκλεκτούς αυτής της
εποχής, έτσι ώστε όσοι Με ακούνε να
γίνονται η παρηγοριά των συνανθρώπων
τους.
80. Σε όλες τις εποχές είχα διαμεσολαβητές
μεταξύ των ανθρώπων και της Θεότητάς
Μου- ήταν οι πράοι και ταπεινοί στην καρδιά,
τους οποίους χρησιμοποίησα. Προετοιμάζω
τώρα τους νέους αγγελιοφόρους της
διδασκαλίας Μου, ώστε αυτά τα καλά νέα να
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3 Εδώ είμαι ανάμεσά σας, χτυπώντας την
καρδιά σας. Νομίζετε ότι η ειρήνη Μου είναι
πλήρης όταν σας βλέπω μπλεγμένους σε
συνεχείς εχθρότητες; Γι' αυτό ήρθα ως ο
Μεγάλος Πολεμιστής για να πολεμήσω το
σκοτάδι και το κακό, και μαζί Μου ήρθαν
επίσης τα Πνεύματα του Καλού, ο
Πνευματικός Κόσμος, για να ολοκληρώσουν
το Έργο Μου- γι' αυτό ήρθα ως ο Μεγάλος
Πολεμιστής για να πολεμήσω το σκοτάδι και
το κακό, και μαζί Μου ήρθαν επίσης 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. 268, 31)
4 Ο λόγος μου θα είναι και πάλι δυσάρεστος
στους ανθρώπους, όπως στους
προηγούμενους καιρούς, αλλά εγώ θα τους
πω την αλήθεια. Χωρίς να εκθέσω κανέναν,
αποκάλεσα τον υποκριτή υποκριτή, τον μοιχό
μοιχό και τον κακό κακό κακό. Η αλήθεια είχε
διαστρεβλωθεί, και ήταν απαραίτητο να
λάμψει ξανά, όπως τώρα η αλήθεια έχει
αποκρυφτεί, και γι' αυτό πρέπει να έρθει
ξανά στο φως μπροστά στα μάτια των
ανθρώπων. (142, 31o.)
5 Όχι μία φορά, αλλά πολλές φορές και με
διαφορετικούς τρόπους ανακοίνωσα και
υποσχέθηκα στους μαθητές μου ότι θα
ξανάρθω. Σας ανακοίνωσα τα σημάδια που
θα υποδείκνυαν τον ερχομό Μου - σημάδια
στη φύση, γεγονότα στην ανθρωπότητα,
παγκόσμιους πολέμους, την αμαρτία στο
αποκορύφωμά της. Για να μην πέσει ο κόσμος
σε πλάνη και Με περιμένει ξανά ως άνθρωπο,
τους ενημέρωσα ότι ο Χριστός θα ερχόταν
"πάνω στο σύννεφο", δηλαδή με το Πνεύμα.
6 Η υπόσχεση αυτή εκπληρώθηκε. Εδώ είναι ο
Δάσκαλος εν πνεύματι που μιλάει στον
κόσμο. Εδώ είναι ο Κύριος της ειρήνης και της
βασιλείας του φωτός, που οικοδομεί μια
ανυπολόγιστα μεγάλη κιβωτό στην οποία οι
άνθρωποι μπορούν να βρουν καταφύγιο και
να σωθούν όπως την "Πρώτη φορά", όταν ο
Νώε έχτισε την κιβωτό για να σώσει το
ανθρώπινο σπέρμα (122, 52 - 53).
7. Ο τρόπος με τον οποίο έχω αποκαλυφθεί
αυτή την εποχή είναι διαφορετικός από
εκείνον της Δεύτερης Εποχής, αλλά ο σκοπός
Μου είναι ο ίδιος: Να σώσει την

ανθρωπότητα, να την βγάλει από τη δίνη που
συνάντησε στην πορεία της και από την οποία
δεν μπόρεσε να ξεφύγει.
8. Ο πειρασμός απελευθερώνεται σε όλη του
τη δύναμη και ο άνθρωπος έχει πέσει σαν
μικρό παιδί και έχει βιώσει μεγάλα βάσανα.
Αδειάζει το ποτήρι του πόνου του και Με
καλεί μέσα στη βαθιά του σύγχυση, και ο
Πατέρας είναι μαζί του.
9. Οι ζύμες παραμένουν ακόμα στο ποτήρι,
αλλά θα σας βοηθήσω να υπομείνετε τους
πόνους που είναι αποτέλεσμα της ανυπακοής
σας. Μακάριοι είστε εσείς που Με ακούτε,
γιατί θα γίνετε δυνατοί! Αλλά τι θα γίνει με
τους άλλους όταν τους συμβεί αυτό το
μεγάλο μαρτύριο; Θα καταρρεύσει το πνεύμα
τους λόγω έλλειψης πίστης; Η προσευχή του
Ισραήλ πρέπει να τους στηρίξει. (337, 38)
Το όνομα αυτό αναφέρεται στον νέο λαό του
Θεού, τον "πνευματικό Ισραήλ", και όχι στους
κατοίκους του κράτους του Ισραήλ ή στον
εβραϊκό λαό στο σύνολό του (για
περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε κεφάλαιο
39).
10 Σε αναζητώ με άπειρη αγάπη. Έχω
τοποθετήσει στο πνεύμα σας τόση χάρη και
τόσα πολλά δώρα που δεν είμαι
διατεθειμένος να χάσω ούτε ένα από τα
παιδιά μου. Είστε μέρος του Πνεύματός Μου,
είστε κάτι από την Ύπαρξή Μου - μπορεί να
είναι λάθος που σας αναζητώ με τέτοιο ζήλο
και τέτοια αγάπη;
11. Κάθε φορά που κατεβαίνω για να σας
δώσω τον λόγο Μου, βρίσκω "τελευταίους"
ανάμεσα στα πλήθη- είναι αυτοί που Με
ζητούν περισσότερο μέσα στην καρδιά τους.
Παρόλα αυτά τους ικανοποιώ και απαντώ
πάντα στις ερωτήσεις τους.
12 Σήμερα εκείνοι που ήρθαν τελευταίοι Με
ρωτούν ποιος είναι ο σκοπός της επιστροφής
Μου, και τους απαντώ ότι ο σκοπός είναι να
μπορέσει ο άνθρωπος να επιστρέψει μέσω
του εαυτού του στην αρχική του αγνότητα.
(287, 19 - 20)
Η εξάλειψη των λαθών και των
αλλοτριωμένων μορφών λατρείας
13. Η Τρίτη Εποχή έχει ανατείλει πλήρως για
την ανθρωπότητα. Έχουν περάσει περίπου
2000 χρόνια από τότε που σας έδωσα τον
λόγο Μου, αλλά αυτό το Δόγμα, παρά τον
χρόνο που έχει περάσει, δεν έχει ακόμη
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αναγνωριστεί από όλη την ανθρωπότητα,
επειδή δεν με αγαπούν όλα τα παιδιά Μου.
Ωστόσο, όλοι Με λατρεύουν, όλοι αναζητούν
ένα Θείο Πνεύμα, το οποίο είναι δικό Μου.
Αλλά δεν βλέπω ενότητα μεταξύ των
ανθρώπων, δεν βλέπω μεταξύ τους την ίδια
πίστη, την ίδια ανύψωση, την ίδια γνώση, και
γι' αυτό έρχομαι ως Άγιο Πνεύμα για να τους
ενώσω μέσα Μου, να τους τελειοποιήσω με
τη Διδασκαλία Μου της Αλήθειας, με τον
αναλλοίωτο Λόγο Μου, με τον Νόμο Μου της
αγάπης και της δικαιοσύνης. (316, 4)
14. Η θόλωση του νου, η έλλειψη πίστης, η
άγνοια της αλήθειας, είναι σκοτάδι για το
πνεύμα, και γι' αυτό η ανθρωπότητα σήμερα
βρίσκεται σε λανθασμένη πορεία. Πόσο έχουν
πολλαπλασιαστεί αυτοί οι άνθρωποι που ζουν
χωρίς να ξέρουν ή να θέλουν να ξέρουν πού
πηγαίνουν!
15. Ήξερα ότι θα ερχόταν μια τέτοια εποχή για
τους ανθρώπους, γεμάτη πόνο, σύγχυση,
αβεβαιότητα και δυσπιστία. Υποσχέθηκα να
σας σώσω από αυτό το σκοτάδι, και να 'μαι:
είμαι το Πνεύμα της Αλήθειας. Γιατί Με
θέλεις πάλι σαν άντρα; δεν θυμάστε ότι
πέθανα ως άνθρωπος και σας είπα ότι θα σας
περιμένω στη Βασιλεία Μου; Με αυτό σας
έκανα να καταλάβετε ότι το Πνεύμα είναι
αιώνιο, αθάνατο. (99, 7 - 8)
16 Ο λόγος μου σ' αυτόν τον καιρό σας
θυμίζει το παρελθόν, σας αποκαλύπτει τα
μυστικά και σας αναγγέλλει το μέλλον. Θα
αποκαταστήσει 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.
17 Καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να
αναζητάτε την αλήθεια σε βιβλία, συμβουλές
ή εντολές ανθρώπων για να επιτύχετε την
πνευματική σας άνοδο.
18. 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.
19. Αλλά αληθινά, σας λέω, εγώ είμαι ο μόνος
Σωτήρας σας, ο οποίος έρχεται μια άλλη φορά
για να αναζητήσει εκείνους που έχουν

παραστρατήσει, επειδή έχουν παρεκκλίνει
από την οδό της ναυσιπλοΐας, που είναι ο
νόμος. Φωτίζω τον δρόμο σας, ώστε να
μπορέσετε να αποβιβαστείτε σε εκείνη την
ευλογημένη γη που σας περιμένει, επειδή
κρύβει στους κόλπους της άπειρους
θησαυρούς για το πνεύμα. (252, 37 - 40)
20 Ακριβώς όπως οι Θεϊκές Οδηγίες έλαβαν
κάποτε λανθασμένες ερμηνείες, 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, αφού
πολύ λίγοι καταφέρνουν να απελευθερωθούν
από τις παρεκκλίσεις τους.
21 παρόλο που σας υποσχέθηκα και τότε ότι
θα ξανάρθω- αλλά 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 να βαδίζει στο
δρόμο των διδασκαλιών Μου- και αυτή είναι
η εποχή για την οποία ανακοίνωσα τη
Δευτέρα Παρουσία Μου (264,35 - 36)
22 Στη Δεύτερη Εποχή, ο Χριστός - ο ίδιος που
σας μιλάει αυτή τη στιγμή - έγινε άνθρωπος
και κατοίκησε στη γη. Αλλά τώρα είναι μαζί
σας στο πνεύμα, εκπληρώνοντας μια
υπόσχεση που έδωσε στην ανθρωπότητα: την
υπόσχεση να επιστρέψει σε μια νέα εποχή για
να σας φέρει την ύψιστη παρηγοριά και το
φως της αλήθειας, φωτίζοντας και εξηγώντας
όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί στους
ανθρώπους. (91, 33)
23 η ανθρωπότητα είναι
αποπροσανατολισμένη, αλλά εγώ ήρθα να
την καθοδηγήσω με το φως του Αγίου
Πνεύματος και να γνωρίσουν το λόγο μου με
το νόημά του.
24. Με την πάροδο του χρόνου, αυτά τα
γραπτά που άφησαν οι μαθητές μου άλλαξαν
από τους ανθρώπους, και γι' αυτό υπάρχει
διχόνοια μεταξύ των δογμάτων. Αλλά θα
εξηγήσω όλες τις διδασκαλίες Μου για να
ενώσω την ανθρωπότητα σε ένα ενιαίο φως
και σε μια ενιαία θέληση. (361, 28 - 29)
25. Σήμερα ανατέλλει ένα νέο στάδιο για τον
κόσμο, στο οποίο ο άνθρωπος θα αναζητήσει
μεγαλύτερη ελευθερία σκέψης, στο οποίο θα
αγωνιστεί για να σπάσει τις αλυσίδες των
δεσμών που το πνεύμα του έσερνε μαζί του.
Είναι η εποχή που θα δείτε τα έθνη να
ξεπερνούν τα εμπόδια του φανατισμού στην
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επιθυμία τους για πνευματική τροφή και
αληθινό φως, και σας λέω ότι κανένας που
βιώνει έστω και για μια στιγμή την ευτυχία
του να αισθάνεται ελεύθερος να σκέφτεται,
να ερευνά και να πράττει δεν θα επιστρέψει
ποτέ ξανά οικειοθελώς στη φυλακή του. Διότι
τώρα τα μάτια του είδαν το φως και το μυαλό
του εκστασιάστηκε μπροστά στις θείες
αποκαλύψεις. (287, 51)
26. Ήξερα ότι οι άνθρωποι θα
μυστικοποιούσαν τη διδασκαλία μου όλο και
περισσότερο από γενιά σε γενιά, αλλάζοντας
το νόμο μου και διαστρεβλώνοντας την
αλήθεια. Ήξερα ότι οι άνθρωποι θα
ξεχνούσαν την υπόσχεσή μου να επιστρέψω
και ότι δεν θα θεωρούσαν πλέον τους
εαυτούς τους αδελφούς, σκοτώνοντας ο ένας
τον άλλον με τα πιο σκληρά, άνανδρα και
απάνθρωπα όπλα.
27. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα και η υποσχόμενη
ημέρα, και να 'μαι. Μην καταδικάζετε τον
τρόπο που επέλεξα να σας γνωστοποιήσω τον
εαυτό Μου, γιατί δεν είναι ο κόσμος που έχει
Εμένα να κρίνει, αλλά Εγώ είμαι αυτός που
κρίνει την ανθρωπότητα, γιατί τώρα είναι η
ώρα της κρίσης τους.
28 εγκαθιδρύω μια βασιλεία στην καρδιά των
ανθρώπων - όχι μια γήινη βασιλεία, όπως
πολλοί την περιμένουν, αλλά μια πνευματική
- της οποίας η δύναμη πηγάζει από την αγάπη
και τη δικαιοσύνη και όχι από τις δυνάμεις
του κόσμου.
29. Βλέπω ότι κάποιοι εκπλήσσονται που Με
ακούνε να μιλάω έτσι, αλλά σας ρωτώ: Γιατί
θέλετε πάντα να Με φαντάζεστε ντυμένο με
μετάξι, χρυσό και πολύτιμους λίθους; Γιατί
θέλετε ανά πάσα στιγμή η Βασιλεία Μου να
είναι αυτού του κόσμου, ενώ σας αποκάλυψα
το αντίθετο; (279,61 - 64)
30. Σας έχω ήδη προβλέψει ότι η μάχη θα
είναι σκληρή, διότι ο καθένας θεωρεί τη
θρησκεία του τέλεια και τον τρόπο άσκησής
της άμεμπτο. Ωστόσο, σας λέω ότι αν ήταν
έτσι, δεν θα είχα κανένα λόγο να έρθω και να
σας μιλήσω αυτή τη στιγμή.
31 Σας δίνω με έμπνευση μια βαθιά
πνευματική διδασκαλία, επειδή βλέπω ότι ο
παγανισμός βασιλεύει στις μορφές λατρείας
σας και ότι ο κακός σπόρος του φανατισμού
σας έχει δηλητηριάσει με άγνοια και μίσοςΣας δίνω μια βαθιά πνευματική διδασκαλία,
επειδή βλέπω ότι ο παγανισμός βασιλεύει

στις μορφές λατρείας σας και ότι ο κακός
σπόρος του φανατισμού σας έχει
δηλητηριάσει με άγνοια και μίσος.
32. Το σπαθί του φωτός Μου είναι στο δεξί
Μου χέρι, είμαι ο μαχητής και ο βασιλιάς που
καταστρέφει όλα τα αντίθετα, όλα τα
υπάρχοντα κακά και όλα τα ψεύτικα. Όταν η
μάχη Μου τελειώσει και οι καρδιές μάθουν
να ενώνονται για να προσεύχονται και να
ζουν, το βλέμμα του πνεύματός σας θα Με
ανακαλύψει στο άπειρο φως και στην αιώνια
ειρήνη. "Αυτή είναι η Βασιλεία Μου", θα σας
πω, "και Εγώ είμαι ο Βασιλιάς σας, γιατί γι'
αυτό είμαι εδώ και γι' αυτό σας δημιούργησα:
για να βασιλεύετε". (279, 72 - 74)
Διαφώτιση για την πραγματική ζωή
33. Όλοι οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι εγώ είμαι
ο Πατέρας όλων των δημιουργημένων
πραγμάτων και ότι ο προορισμός των όντων
είναι σε μένα. Ωστόσο, δεν έχω λάβει την
προσοχή τους ούτε τον σεβασμό τους.
Δημιουργούν επίσης, είναι επίσης αφέντες
και πιστεύουν ότι έχουν εξουσία πάνω στο
πεπρωμένο των γειτόνων τους, οπότε γιατί να
υποκλιθούν μπροστά Μου;
34. Με αυτόν τον τρόπο, ο άνθρωπος
δοκίμασε την υπομονή Μου και προκάλεσε τη
δικαιοσύνη Μου. Του έδωσα χρόνο να βρει
την αλήθεια, αλλά δεν ήθελε να δεχτεί τίποτα
από Μένα. Ήρθα ως Πατέρας και δεν
αγαπήθηκα- μετά από αυτό, ήρθα ως
Δάσκαλος και δεν έγινα κατανοητός- αλλά
επειδή είναι απαραίτητο να σωθεί η
ανθρωπότητα, τώρα έρχομαι ως Κριτής. Ξέρω
ότι ο άνθρωπος θα επαναστατήσει ενάντια
στη δικαιοσύνη Μου, γιατί δεν θα Με
καταλάβει ούτε ως Δικαστή, και θα πει ότι ο
Θεός εκδικήθηκε.
35. Μακάρι όλοι να καταλάβαιναν ότι ο Θεός
δεν μπορεί να τρέφει αισθήματα εκδίκησης,
επειδή η αγάπη Του είναι τέλεια. Ούτε μπορεί
να στείλει πόνο- εσείς οι ίδιοι τον
προσελκύετε με τις αμαρτίες σας. Η Θεία
Δικαιοσύνη Μου είναι πάνω από τα βάσανά
σας και ακόμη και από τον θάνατό σας. Ο
πόνος, τα εμπόδια, οι αποτυχίες είναι οι
δοκιμασίες που ο άνθρωπος συνεχώς
επιβάλλει στον εαυτό του, και οι καρποί της
σποράς του είναι αυτό που θερίζει σιγά-σιγά.
Μου αρκεί να αφήσω το φως μου να φτάσει
στο πνεύμα σας σε κάθε μια από αυτές τις
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κρίσεις της ζωής, ώστε να φτάσει στη σωτηρία
του. (90,5 - 7)
36. Είναι το Πνεύμα της Αλήθειας που
κατεβαίνει για να σας διασαφηνίσει τα
μυστήρια και να σας αποκαλύψει τη γνώση
που είναι απαραίτητη για να απολαύσετε την
αληθινή ζωή. Είναι η Θεία Παρηγοριά που
χύνεται πάνω στα βάσανά σας για να σας
μαρτυρήσει ότι η Θεία Κρίση δεν είναι
τιμωρία ούτε εκδίκηση, αλλά κρίση αγάπης
για να σας φέρει στο φως, στην ειρήνη και
στην ευδαιμονία. (107, 24)
37. Να ξέρετε ότι αυτός που καταλαβαίνει και
αναγνωρίζει κάτι από εκείνο που προορίζεται
για εκείνους που πετούν, δεν μπορεί πλέον να
αποσπάσει το πνεύμα του από το φως που
του αποκαλύφθηκε. Είτε εισέρχεται σε
άγνωστους κόσμους είτε επιστρέφει στη γη
ξανά και ξανά, αυτό που κάποτε έλαβε ως
θεϊκή σπίθα φωτός θα αναδύεται πάντα ξανά
από το πιο αγνό μέρος της ύπαρξής του ως
πρόγευση, ως θεϊκή έμπνευση. Μερικές
φορές θα αναβιώνει σαν ένα γλυκό ξύπνημα
ή σαν ένα ουράνιο τραγούδι που θα
πλημμυρίσει την καρδιά με χαρά, σαν μια
λαχτάρα για επιστροφή στο πνευματικό σπίτι.
Αυτό σημαίνει η διδασκαλία μου για τα
πνεύματα που επιστρέφουν σε αυτή τη ζωή.
Κατά τα φαινόμενα, το πνεύμα ξεχνά το
παρελθόν του, αλλά στην πραγματικότητα δεν
χάνει τη γνώση της διδασκαλίας μου.
38. Σε όσους αμφιβάλλουν ότι είναι ο Θείος
Λόγος που τους μιλάει αυτή τη στιγμή και με
αυτή τη μορφή, λέω ότι αν δεν θέλουν να
Μου δώσουν αυτό το όνομα, αν δεν θέλουν
να αποδώσουν αυτόν τον λόγο στον Θείο
Δάσκαλο, θα πρέπει να μελετήσουν το νόημα
αυτής της διδασκαλίας, να φτάσουν στο
βάθος κάθε σκέψης της- και αν,
αναλογιζόμενοι όσα άκουσαν, καταλήξουν
στο συμπέρασμα ότι περιέχει φως και
αλήθεια για την ανθρωπότητα, θα πρέπει να
τη χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο για τα
βήματά τους στη γη, μεταμορφώνοντας τη
ζωή τους με αυτήν.
39. Ξέρω ότι σας δίνω την αληθινή σοφία- ό,τι
πιστεύουν οι άνθρωποι δεν αλλάζει το
παραμικρό από την αλήθεια Μου. Αλλά είναι
απαραίτητο ο άνθρωπος να έχει τη
βεβαιότητα για αυτά που πιστεύει, για αυτά
που γνωρίζει και για αυτά που αγαπά. Μόνο
γι' αυτό το λόγο μερικές φορές τοποθετούμαι

στο επίπεδο της ανθρωπότητας στις
εκδηλώσεις Μου, για να Με αναγνωρίσουν.
(143, 54 - 56)
40. Η ιδέα που έχουν οι άνθρωποι για μένα
είναι πολύ περιορισμένη, η γνώση τους για τα
πνευματικά πολύ μικρή, η πίστη τους πολύ
μικρή.
41 Οι θρησκείες κοιμούνται σε ένα όνειρο
αιώνων χωρίς να κάνουν ένα βήμα μπροστά,
και όταν ξυπνούν, είναι μόνο ταραγμένες
μέσα τους και δεν τολμούν να σπάσουν τον
κύκλο που έχουν δημιουργήσει για τον εαυτό
τους μέσω των παραδόσεών τους.
42. Θα είναι οι ταπεινοί, οι φτωχοί, οι απλοί
και οι αδαείς που θα εγκαταλείψουν αυτόν
τον κύκλο με την επιθυμία για φως, για ένα
καθαρό πνευματικό περιβάλλον, για αλήθεια
και πρόοδο. Αυτοί είναι που θα κρούσουν τον
κώδωνα του κινδύνου και θα καλέσουν σε
εγρήγορση, όταν αισθανθούν ότι έρχεται η
ώρα των νέων αποκαλύψεών μου στην Εποχή
της Πνευματοποίησης.
43 Οι άνθρωποι θέλουν να ανακαλύψουν το
μυστικό της πνευματικής ζωής - αυτής της
ύπαρξης στην οποία πρέπει να εισέλθουν
αμετάκλητα και την οποία ακριβώς γι' αυτό
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν.
44 Οι άνθρωποι ζητούν, ικετεύουν, ζητούν
φως από φιλανθρωπία, επειδή αισθάνονται
την ανάγκη να προετοιμαστούν- αλλά σε
απάντηση σε όλα τους λένε ότι η Πνευματική
Ζωή είναι μυστήριο και ότι η επιθυμία να
σηκωθεί το πέπλο που την καλύπτει είναι
αλαζονεία και βλασφημία.
45. Αληθινά σας λέω, εκείνοι που διψούν για
αλήθεια και φως δεν θα βρουν στον κόσμο
την πηγή που τα νερά της θα ξεδιψάσουν. Θα
είμαι Εκείνος που θα στείλει από τον Ουρανό
το Νερό της Σοφίας που τα πνεύματα
επιθυμούν να πιουν. Θα αναγκάσω την πηγή
της αλήθειας Μου να χυθεί σε κάθε πνεύμα
και κάθε νου, ώστε τα "μυστήρια" να
ακυρωθούν. Διότι σας λέω για άλλη μια φορά
ότι δεν είμαι Εγώ που καλύπτω τον εαυτό
Μου με μυστικά για τους ανθρώπους, αλλά
είστε εσείς που τα δημιουργείτε.
46. Αλήθεια, πάντα θα υπάρχει κάτι στον
Πατέρα σας που δεν θα γνωρίζετε ποτέ, αν
σκεφτείτε ότι ο Θεός είναι άπειρος και ότι
εσείς είστε μόνο σωματίδια. Αλλά το να μην
ξέρετε ποιοι είστε στην αιωνιότητα, το να
είστε ένα αδιαπέραστο μυστήριο για τον
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εαυτό σας, και το να περιμένετε μέχρι να
μπείτε στην Πνευματική Ζωή για να το μάθετε
- αυτό δεν προβλέπεται από Εμένα.
47. Είναι αλήθεια ότι σε περασμένες εποχές
δεν σας μιλούσαν με αυτόν τον τρόπο, ούτε
υπήρχε μια εκτεταμένη πρόσκληση για να
διεισδύσετε στο φως της πνευματικής
γνώσης- αλλά μόνο και μόνο επειδή στο
παρελθόν η ανθρωπότητα δεν αισθανόταν
την επείγουσα ανάγκη να γνωρίσει που
αισθάνεται σήμερα, ούτε ήταν πνευματικά
και διανοητικά ικανή να κατανοήσει. Αν και
πάντα έψαχνε και σκάλιζε, το έκανε
περισσότερο από περιέργεια παρά από
πραγματική επιθυμία για φως.
48. Για να μπορέσουν οι άνθρωποι να βρουν
το μονοπάτι που τους οδηγεί σε αυτό το φως
και για να μπορέσουν να λάβουν αυτό το
νερό της Πηγής της Ζωής και της Σοφίας,
πρέπει πρώτα να εγκαταλείψουν κάθε
εξωτερική λατρεία και να εξαλείψουν από τις
καρδιές τους κάθε φανατισμό. Τότε, όταν
αρχίσουν να αισθάνονται στην καρδιά τους
την παρουσία του ζωντανού και
παντοδύναμου Θεού, θα νιώσουν να
αναδύεται από το εσωτερικό της ύπαρξής
τους μια νέα άγνωστη αφοσίωση, γεμάτη
συναίσθημα και ειλικρίνεια, γεμάτη ανύψωση
και εγκαρδιότητα, που θα είναι αληθινή
προσευχή, αποκαλυπτόμενη μέσω του
Πνεύματος.
49. Αυτό θα είναι η αρχή της ανόδου του προς
το Φως, το πρώτο βήμα στο μονοπάτι προς
την πνευματοποίηση. Αν το Πνεύμα μπορεί να
αποκαλύψει στον άνθρωπο την αληθινή
προσευχή, θα μπορέσει επίσης να του
αποκαλύψει όλες τις ικανότητες που διαθέτει,
καθώς και τον τρόπο να τις αναπτύξει και να
τις καθοδηγήσει στο μονοπάτι της αγάπης.
(315, 66 - 75)
50. Μπορείτε να βρείτε στην εκδήλωσή Μου
τις ίδιες διδασκαλίες με εκείνες της Δεύτερης
Εποχής- αλλά σε εκείνη την Εποχή, μέσω του
φωτός του Αγίου Πνεύματός Μου, σας
αποκάλυψα το ανεξιχνίαστο, και στον
διάλογο πνεύματος προς πνεύμα, θα
συνεχίσω να σας αποκαλύπτω νέες και πολύ
σπουδαίες διδασκαλίες. Ολόκληρο το
περιεχόμενο της Έκτης Σφραγίδας θα σας
γνωστοποιήσω σε αυτή την Εποχή της
Αποκάλυψης, η οποία θα σας προετοιμάσει
για την ώρα που θα διαλύσω την Έβδομη

Σφραγίδα. Με αυτόν τον τρόπο θα γνωρίσετε
όλο και περισσότερο το "Ακατάληπτο"- με
αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύψετε ότι ο
πνευματικός κόσμος είναι το σπίτι όλων των
πνευματικών όντων, το άπειρο και θαυμαστό
Σπίτι του Πατέρα που σας περιμένει στο
υψηλό Πέρα, όπου θα λάβετε την ανταμοιβή
για τα έργα που έχετε κάνει με αγάπη και
έλεος προς τους συνανθρώπους σας. (316, 16)
Η ανάπτυξη, η πνευματοποίηση και η
λύτρωση του ανθρώπου
51. Δεν σας δίνω τις οδηγίες Μου μόνο ως
ηθικό χαλινάρι για την υλική σας φύσημάλλον, με αυτές μπορείτε να αναρριχηθείτε
στα μεγαλύτερα ύψη της πνευματικής σας
τελειότητας.
52. Δεν ιδρύω μια νέα θρησκεία ανάμεσά
σας, αυτό το Δόγμα δεν αρνείται τις
υπάρχουσες θρησκείες, αν αυτές βασίζονται
στην Αλήθειά Μου. Αυτό είναι ένα μήνυμα
Θεϊκής αγάπης για όλους, ένα κάλεσμα προς
όλους τους κοινωνικούς θεσμούς. Όποιος
κατανοεί τη Θεία Πρόθεση και εκπληρώνει τις
εντολές Μου, θα αισθάνεται ότι οδηγείται
στην πρόοδο και στην ανώτερη ανάπτυξη του
πνεύματός του.
53. Όσο ο άνθρωπος δεν κατανοεί την
πνευματοποίηση που πρέπει να έχει στη ζωή
του, η ειρήνη δεν θα γίνει πραγματικότητα
στον κόσμο για πολύ καιρό. Από την άλλη
πλευρά, αυτός που εκπληρώνει τον νόμο μου
της αγάπης δεν θα φοβάται τον θάνατο ούτε
την κρίση που περιμένει το πνεύμα του. (23,
12 - 13o.)
54. Με αυτές τις αποκαλύψεις δεν θέλω μόνο
να σας φέρω την ειρήνη του κόσμου και να
απαλύνω τα βάσανά σας μέσω της φυσικής
ανακούφισης. Σας δίνω με αυτή την
εκδήλωση τις σπουδαίες διδασκαλίες που σας
μιλούν για την πνευματική σας ανάπτυξη.
Γιατί αν ήθελα μόνο να σας φέρω τα αγαθά
του κόσμου, αληθινά σας λέω ότι θα ήταν
αρκετό να αναθέσω στους επιστήμονες, τους
οποίους διαφωτίζω μέσω της διαίσθησης και
στους οποίους θα είχα αποκαλύψει τα
μυστικά της φύσης, ώστε να πάρουν από
αυτήν το θεραπευτικό βάλσαμο για να σας
θεραπεύσουν από τα σωματικά σας βάσανα.
55 Το Έργο Μου θέλει να σας δείξει άλλους
ορίζοντες, πέρα από τον πλανήτη σας, με
αυτόν τον άπειρο αριθμό κόσμων που σας
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περιβάλλει - ορίζοντες που δεν έχουν τέλος,
που σας δείχνουν το δρόμο προς την
αιωνιότητα που είναι δική σας. (311,13 - 14)
56. Η πνευματική μου Διδασκαλία έχει
διαφορετικούς σκοπούς ή αποστολές: ο ένας
είναι να παρηγορήσει το πνεύμα στην εξορία
του και να το κάνει να καταλάβει ότι ο Θεός
που το δημιούργησε το περιμένει αιώνια στη
Βασιλεία της ειρήνης του. Ένα άλλο είναι να
την ενημερώσουμε για το πόσα χαρίσματα
και ικανότητες μπορεί να έχει στη διάθεσή
της για να επιτύχει τη σωτηρία της και την
ανύψωση ή την τελειοποίησή της.
57. Αυτός ο λόγος φέρνει το μήνυμα της
πνευματοποίησης που ανοίγει τα μάτια των
ανθρώπων, ώστε να δουν κατάματα την
πραγματικότητα που νομίζουν ότι βρίσκουν
μόνο σε ό,τι βλέπουν, σε ό,τι αγγίζουν ή σε
ό,τι αποδεικνύουν με την ανθρώπινη
επιστήμη τους, χωρίς να συνειδητοποιούν ότι
έτσι ονομάζουν "πραγματικότητα" το
πρόσκαιρο και αρνούνται και κρίνουν
λανθασμένα το αιώνιο, όπου υπάρχει η
αληθινή πραγματικότητα.
58. Ας πάει αυτό το μήνυμα από έθνος σε
έθνος, από σπίτι σε σπίτι, αφήνοντας τους
σπόρους του φωτός, της παρηγοριάς και της
ειρήνης, έτσι ώστε οι άνθρωποι να
σταματήσουν για λίγες στιγμές και να δώσουν
στο πνεύμα τους μια ανάπαυση που είναι
απαραίτητη, έτσι ώστε να σκεφτεί και να
θυμηθεί ότι κάθε στιγμή μπορεί να είναι
εκείνη της επιστροφής του στον πνευματικό
κόσμο και ότι από τα έργα του και τη σπορά
του στον κόσμο εξαρτάται ο καρπός που θα
θερίσει κατά την άφιξή του στην πνευματική
ζωή. (322, 44 - 46).

προσθέτει έστω και μια λέξη που δεν είναι
σύμφωνη με την τέλεια Διδασκαλία μου, θα
παραβιάσει σοβαρά τον Νόμο μου.
2. Κρατήστε αυτόν τον λόγο στην αρχική του
καθαρότητα, γιατί είναι η πιο όμορφη
κληρονομιά που θα αφήσω στον άνθρωπο.
Γράψτε τη διδασκαλία Μου και
γνωστοποιήστε την στους συνανθρώπους
σας- τηρήστε την πιστά, γιατί είστε υπεύθυνοι
γι' αυτή την κληρονομιά.
3 Αύριο ο άνθρωπος θα βρει σ' αυτήν την
ουσία της αποκάλυψής μου, η οποία θα τον
οδηγήσει με το φως της διδασκαλίας της στον
δρόμο της αλήθειας.
4. Από τους γονείς στα παιδιά αυτά τα γραπτά
θα κληροδοτηθούν ως πηγή ζωντανού νερού,
του οποίου το ρεύμα θα αναβλύζει
ανεξάντλητα και θα πηγαίνει από καρδιά σε
καρδιά. Μελετήστε το μεγάλο Βιβλίο της
Ζωής, το Βιβλίο της Πνευματοποίησης, το
οποίο θα σας εξηγήσει τις θείες αποκαλύψεις
που έχετε λάβει ανά τους αιώνες.
5 Δεν σας υποσχέθηκα ότι κάθε γνώση θα
αποκατασταθεί στην αρχική της αλήθεια;
Λοιπόν, αυτή είναι η ώρα που σας έχει
ανακοινωθεί.
6. Αλήθεια σας λέω: Όποιος αναλογίζεται τις
διδασκαλίες του Βιβλίου Μου και τις
εμβαθύνει με αληθινή επιθυμία να αυξήσει
τις γνώσεις του, θα κερδίσει για το πνεύμα
του το φως και θα Με νιώσει πιο κοντά του.
7 Οι μύθοι του παρελθόντος και οι σημερινοί
θα πέσουν- όλα τα μέτρια και τα ψεύτικα θα
πέσουν- γιατί θα έρθει η ώρα που δεν θα
μπορείτε πλέον να τρέφεστε με ατέλειες, και
τότε το πνεύμα θα ξεκινήσει να αναζητά την
αλήθεια, ώστε αυτή να είναι η μόνη του
τροφή.
8. Σε αυτές τις διδασκαλίες, η ανθρωπότητα
θα βρει την ουσία των αποκαλύψεών Μου,
τις οποίες μέχρι σήμερα, λόγω έλλειψης
πνευματοποίησης, δεν έχει κατανοήσει. Από
αρχαιοτάτων χρόνων, σας την εμπιστεύτηκα
μέσω των απεσταλμένων, των αγγελιοφόρων
και των "ερμηνευτών" Μου, αλλά σας
χρησίμευε μόνο για να σχηματίζετε μύθους
και παραδόσεις από αυτήν. Σκεφτείτε και
μελετήστε αυτή τη διδασκαλία με ευλάβεια
και αγάπη, αν θέλετε να γλιτώσετε αιώνες
σύγχυσης και πόνου. Αλλά να θυμάστε ότι δεν
θα ολοκληρώσετε το έργο σας αν αρκείστε
μόνο στην κατοχή του βιβλίου- όχι, είναι για

Κεφάλαιο 6 - Η Τρίτη Διαθήκη και
το Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής
Το βιβλίο της αγάπης, της αλήθειας και της
σοφίας του Θεού
1 Το βιβλίο του λόγου μου είναι το βιβλίο της
θείας και αληθινής αγάπης- σ' αυτό θα βρείτε
την αναλλοίωτη αλήθεια. Απευθυνθείτε σε
αυτήν και θα βρείτε τη σοφία που θα σας
βοηθήσει να εξελιχθείτε και να αποκτήσετε
ειρήνη στην αιωνιότητα. Όποιος
διαστρεβλώνει ή αλλάζει το νόημά της, θα
διαπράξει αδίκημα, και όποιος παραλείπει ή
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να σας αφυπνίσει και να σας διδάξει αν
θέλετε πραγματικά να γίνετε μαθητές μου.
Διδάξτε με το παράδειγμα, την αγάπη και τη
βοήθεια που σας έδειξα. (20, 1- 8)
9. Το Βιβλίο της Διδασκαλίας Μου
αποτελείται από τις διδασκαλίες που σας
υπαγόρευσα σε αυτή την εποχή μέσω της
ανθρώπινης διάνοιας. Με αυτό το βιβλίο, το
οποίο η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει τελικά
ως την Τρίτη Διαθήκη, θα υπερασπιστείτε τη
Θεία Μου Αιτία.
10. Η ανθρωπότητα γνωρίζει μόνο τον Νόμο
της Πρώτης Εποχής και όσα είναι γραμμένα
στην Πρώτη και τη Δεύτερη Διαθήκη- αλλά η
Τρίτη θα ενώσει τώρα και θα διορθώσει όσα
οι άνθρωποι έχουν διαστρεβλώσει λόγω
έλλειψης προετοιμασίας και κατανόησης. Η
ανθρωπότητα θα πρέπει να μελετήσει το
μήνυμά μου, ώστε, διεισδύοντας στον
πυρήνα κάθε λέξης, να ανακαλύψει ένα
ιδανικό, μια αλήθεια, ένα και το αυτό φως
που θα την οδηγήσει στην πνευματοποίηση.
(348, 26)
11. Σας αποκαλύπτω αυτό που ο επιστήμονας
δεν μπορεί να σας διδάξει, επειδή δεν το
γνωρίζει. Κοιμήθηκε μέσα στο γήινο μεγαλείο
του και δεν ανέβηκε σε Μένα με την επιθυμία
για τη σοφία Μου.
12 Οι καρδιές των κληρικών έχουν κλείσει, οι
οποίοι στις διάφορες αιρέσεις και
θρησκευτικές κοινότητες θα έπρεπε να
διδάσκουν την πνευματική γνώση που είναι
μεγαλείο και πλούτος για το πνεύμα.
13 Είδα ότι ο Νόμος και οι Διδασκαλίες που
κληροδότησα στην ανθρωπότητα κατά τους
περασμένους χρόνους κρύφτηκαν και
αντικαταστάθηκαν από τελετές, εξωτερικές
λατρείες και παραδόσεις- Είδα ότι ο Νόμος
και οι Διδασκαλίες που κληροδότησα στην
ανθρωπότητα κατά τους περασμένους
χρόνους κρύφτηκαν και αντικαταστάθηκαν
από τελετές, εξωτερικές λατρείες και
παραδόσεις.
14 Εσείς, όμως, που συνειδητοποιείτε βαθιά
ότι η ουσία αυτού του λόγου είναι η ίδια που
έλαβε ο Ισραήλ στο όρος Σινά και που τα
πλήθη των ανθρώπων άκουσαν από τα χείλη
του Ιησού στη "Δεύτερη Εποχή", ας διδάξετε
με τη λατρεία σας προς τον Θεό και τα έργα
σας ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε τον θείο νόμο
για χάρη της ακολουθίας ανόητων

παραδόσεων που δεν είναι προς το πνεύμα.
(93, 10 – 13)
15 Σας υπενθύμισα τα ονόματα των
αγγελιοφόρων μου, μέσω των οποίων λάβατε
μηνύματα, εντολές, προφητείες και
διδασκαλίες.
16 Με αυτόν τον τρόπο έχω ενώσει το
περιεχόμενο όλων των προηγούμενων
διδασκαλιών σε μια διδασκαλία.
17 Ο Πνευματισμός είναι η κληρονομιά στην
οποία οι Τρεις Διαθήκες είναι ενωμένες σε
ένα ενιαίο πνευματικό βιβλίο. (265, 62 - 64)
18. Αυτή η Διδασκαλία, που ονομάζεται
πνευματική επειδή αποκαλύπτει το
πνευματικό, είναι ο δρόμος που έχει χαραχθεί
για τον άνθρωπο, μέσω του οποίου θα
γνωρίσει, θα υπηρετήσει και θα αγαπήσει τον
Δημιουργό του. Είναι το "βιβλίο" που
διδάσκει τους ανθρώπους να αγαπούν τον
Πατέρα τους στον πλησίον τους. Ο
πνευματισμός είναι ένας νόμος που επιβάλλει
το καλό, το αγνό, το τέλειο.
19 Το καθήκον της υπακοής σε αυτόν τον
νόμο αφορά όλους- ωστόσο δεν υποχρεώνει
κανέναν να τον υπακούσει, διότι κάθε νους
απολαμβάνει την ελευθερία της βούλησης,
ώστε ο αγώνας του και όλες οι πράξεις του να
μπορούν να υπολογιστούν ως δικά του
προσόντα όταν κριθεί.
20 Αναγνωρίστε, λοιπόν, ότι αυτή η
Διδασκαλία είναι η φλόγα της Θείας Αγάπης
που, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο παιδί
μου, έχει φωτίσει όλους και τους έχει δώσει
ζεστασιά. (236, 20 - 22)
Η σχέση μεταξύ της διδασκαλίας του
Πνεύματος και της διδασκαλίας του Ιησού
21 Η Διδασκαλία του Πνεύματος δεν είναι
θεωρία, είναι μια πρακτική διδασκαλία τόσο
για την ανθρώπινη ζωή όσο και για τη ζωή του
πνεύματος. Δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία πιο
πλήρης και τέλεια από αυτήν. Σας συνοδεύει
ακόμη και πριν έρθετε στη γη, σας ακολουθεί
καθ' όλη τη διάρκεια του καθημερινού σας
έργου σε αυτόν τον κόσμο και συγχωνεύεται
με το πνεύμα σας όταν επιστρέφει στην
προηγούμενη πατρίδα του.
22. Δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα αφαιρέσει
από τις υπηρεσίες σας τη λειτουργία και τις
παραδόσεις - θα είναι το πνεύμα του
ανθρώπου που άθελά του υψώνεται πάνω
από τις παλιές του ιδέες μπροστά στην
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ανάγκη για μεγαλύτερο φως που θα φωτίζει
την πορεία της ανάπτυξής του. Σύντομα ο
άνθρωπος θα καταλάβει ότι το μόνο πράγμα
που μπορεί να προσφέρει στον Θεό είναι η
άσκηση της αγάπης, γιατί αγάπη σημαίνει
καλοσύνη, έλεος, σοφία και δικαιοσύνη.
23 Ο πνευματισμός δεν διαγράφει ούτε ένα
από τα λόγια που διακήρυξε κάποτε ο
Χριστός. Αν δεν ήταν έτσι, δεν θα έπρεπε να
δώσει στον εαυτό της αυτό το όνομα, αφού
θα αντιδρούσε στην αλήθεια. Πώς θα
μπορούσε αυτή η λέξη να είναι αντίθετη με
αυτό, αφού είναι ο ίδιος ο Δάσκαλος που την
εκφέρει. Αν διεισδύσετε πραγματικά στο
νόημα αυτής της Διδασκαλίας, θα δείτε ότι ο
σημερινός Μου Λόγος είναι η εξήγηση ή η
επεξήγηση όλων όσων είπα κάποτε.
Επομένως, η ανθρωπότητα του σήμερα και
του μέλλοντος είναι σε θέση να κατανοήσει
περισσότερα από τις προηγούμενες γενιές
και, ως εκ τούτου, να εκπληρώσει τον Νόμο
με έναν πιο καθαρό, ανώτερο και αληθινό
τρόπο.
24. Αν παρατηρήσετε προσεκτικά τους
συνανθρώπους σας στην άσκηση της
θρησκείας τους, θα δείτε ότι αυτό που
παλαιότερα αποτελούσε αντικείμενο της
λατρείας τους, τώρα το εξετάζουν χωρίς
εσωτερική συμπάθεια. Ο λόγος γι' αυτό είναι
ότι το πνεύμα ξυπνάει από μόνο του και
επιθυμεί αυτό που μπορεί πραγματικά να το
θρέψει. Επομένως, σας λέω ότι η εξωτερική
λατρεία αυτής της ανθρωπότητας προορίζεται
να εξαφανιστεί. (283, 27 - 30)
25 Σ' αυτό το ταπεινό και απλό βιβλίο, αλλά
γεμάτο Θεϊκό Φως, οι άνθρωποι θα βρουν την
αποσαφήνιση όλων των αμφιβολιών τους, θα
ανακαλύψουν την ολοκλήρωση των
διδασκαλιών που αποκαλύφθηκαν μόνο εν
μέρει σε προηγούμενες εποχές, και θα βρουν
τον σαφή και απλό τρόπο να ερμηνεύσουν
όλα όσα κρύβονται στα αρχαία κείμενα με
αλληγορίες.
26. Όποιος, αφού λάβει αυτό το πνευματικό
μήνυμα, πείσει τον εαυτό του για την αλήθεια
του περιεχομένου του και αρχίσει να πολεμά
την επιθυμία του για αισθήσεις, την
ειδωλολατρία και τον φανατισμό του,
καθαρίζοντας το νου και την καρδιά του από
όλες αυτές τις ακαθαρσίες, θα ελευθερώσει
το πνεύμα του και θα του δώσει χαρά και
ειρήνη, γιατί τώρα θα μπορεί να αγωνιστεί

για να αποκτήσει την αιωνιότητα που τον
περιμένει. Αλλά εκείνοι που συνεχίζουν στην
εξωτερική λατρεία τους, που επιμένουν να
αγαπούν αυτό που ανήκει στον κόσμο, και
που δεν πιστεύουν στο ξεδίπλωμα ή την
ανάπτυξη του πνεύματος - αληθινά σας λέω,
θα μείνουν πίσω και θα χύσουν δάκρυα όταν
συνειδητοποιήσουν την καθυστέρηση και την
άγνοιά τους. (305, 4 - 5)
Τα επιχειρήματα για τη νέα λέξη
27. Αν η Διδασκαλία Μου σας φαίνεται τόσο
παράξενη που νομίζετε ότι δεν έχετε ακούσει
ποτέ τέτοια λόγια, παρόλο που Με γνωρίζετε,
σας λέω ότι η έκπληξή σας είναι αποτέλεσμα
της αποτυχίας σας να ερευνήσετε την ουσία
αυτών που σας αποκάλυψα σε περασμένους
καιρούς. Για το λόγο αυτό, αυτή η Διδασκαλία
μπορεί να σας φαίνεται παράξενη ή
καινούργια, ενώ στην πραγματικότητα αυτό
το φως ήταν πάντα παρόν στη ζωή σας. (336,
36)
28. Η Διδασκαλία Μου, σε αυτή την εποχή,
όπως και στη δεύτερη, θα συγκλονίσει την
ανθρωπότητα. Οι υποκριτές θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν την ειλικρίνεια. Το ψέμα θα
ρίξει τη μάσκα του και η αλήθεια θα λάμψει.
Η αλήθεια θα νικήσει το ψέμα που
περιβάλλει αυτόν τον κόσμο.
29. Ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να
κατανοήσει και να αναγνωρίσει όλα όσα
εμπεριέχουν λογική και αλήθεια- αλλά όλα
όσα αναγκάστηκε να πιστέψει, ακόμη και αν
δεν τα καταλάβαινε, θα τα απορρίψει ο ίδιος.
Γι' αυτό η διδασκαλία μου θα διαδοθεί,
επειδή δίνει φως, το οποίο οι άνθρωποι
χρειάζονται. Σε εσάς αναλογεί ένα μεγάλο
μέρος αυτού του έργου, αποκαλύπτοντας
στους συνανθρώπους σας την αρχή και τον
σκοπό του. (237, 28 -29)
- το κοινό στο Μεξικό
30 Η ανθρωπότητα διψάει για τον λόγο μου,
για την αλήθεια μου. Οι άνθρωποι απαιτούν
και λαχταρούν φως για το μυαλό τους, ζητούν
δικαιοσύνη και περιμένουν παρηγοριά. Αυτή
είναι μια αποφασιστική στιγμή. Αλήθεια σας
λέω, πολλές ιδέες, θεωρίες, ακόμη και
δόγματα που για αιώνες θεωρούνταν
αλήθειες, θα πέσουν στο έδαφος και θα
απορριφθούν ως ψευδή. Ο φανατισμός και η
ειδωλολατρία θα καταπολεμηθούν και θα
εξαλειφθούν από εκείνους που είχαν δεχτεί
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και δεσμευτεί περισσότερο από αυτόν. Οι
διδασκαλίες του Θεού θα γίνουν κατανοητές,
το φως, το περιεχόμενο και η ουσία τους θα
γίνουν κατανοητά και αισθητά.
31 Όταν φωτιστεί στο μυαλό των
επιστημόνων, μετά από μια περίοδο
δοκιμασιών κατά την οποία θα υποστούν
πολύ μεγάλη σύγχυση, και ακούσουν τη φωνή
του πνεύματός τους, θα ανακαλύψουν αυτό
που ποτέ δεν είχαν φανταστεί ότι είναι
δυνατό.
32 Και πάλι σας λέω: Προσέξτε! Γιατί στην
εποχή της σύγκρουσης μεταξύ δογμάτων και
δοξασιών, θρησκειών και επιστημών, πολλοί
άνθρωποι θα νομίζουν ότι η γνώση που τους
έδωσαν τα βιβλία τους θα είναι το όπλο με το
οποίο θα μπορέσουν να νικήσουν τους νέους
μαθητές Μου, γνωρίζοντας ότι δεν έχετε
βιβλία μαζί σας. (150, 11 - 13)
33 Σας είπα, μαθητές, ότι θα βρεθείτε
αντιμέτωποι με τις μεγάλες εκκλησίες και τις
μικρότερες αιρέσεις- αλλά μη φοβάστε τη μία
ή την άλλη. η Αλήθεια που σας εμπιστεύτηκα
είναι προφανής, ο Λόγος που σας δίδαξα
είναι σαφής και απλός εξωτερικά, αλλά βαθύς
ως το άπειρο στο νόημά του, και είναι ισχυρά
όπλα με τα οποία θα πολεμήσετε και θα
κατακτήσετε.
34. Αλλά σας λέω, ένας λαός στη γη, γεμάτος
υλισμό και απιστία, θα ξεσηκωθεί για να σας
αρνηθεί το δικαίωμα να αποκαλείστε Ισραήλ,
για να αρνηθεί τη μαρτυρία σας ότι έχετε
γίνει μάρτυρες του ανανεωμένου ερχομού
του Μεσσία, και αυτός ο λαός είναι ο
εβραϊκός. Δεν το σκεφτήκατε; Αυτός ο λαός
περιμένει στη μέση του τον ερχομό του
Μεσσία του, του Σωτήρα του, ο οποίος θα τον
δικαιώσει και θα τον θέσει και πάλι πάνω από
όλους τους λαούς της γης. Αυτός ο λαός
γνωρίζει ότι πάντα ερχόμουν σ' αυτόν, και σ'
αυτή την "Τρίτη φορά" θα πει: "Γιατί να έρθει
ο Θεός σε άλλον λαό;" - Αλλά ιδού, εδώ είναι
οι διδασκαλίες Μου! (332, 10)
35. Αυτή η πνευματική κοινότητα εδώ ζει
αγνώριστα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει τίποτα για
την ύπαρξή σας, οι ισχυροί δεν σας
λαμβάνουν υπόψη τους, αλλά η μάχη μεταξύ
πνευματιστών και Χριστιανών, μεταξύ
πνευματιστών και Εβραίων, πλησιάζει. Αυτή η
μάχη είναι απαραίτητη για την εισαγωγή της
Διδασκαλίας μου σε όλη την ανθρωπότητα.

Τότε, η Παλαιά Διαθήκη θα ενωθεί με τη
Δεύτερη και την Τρίτη σε μια ενιαία ουσία.
36. Σε πολλούς από εσάς αυτό μπορεί να
φαίνεται αδύνατο- για Εμένα είναι το πιο
φυσικό, το πιο σωστό και το πιο τέλειο. (235,
63 - 64)
Το Μεγάλο Βιβλίο της Αληθινής Ζωής
37 Ο Λόγος Μου θα παραμείνει γραμμένος
για όλες τις εποχές, από αυτόν θα συντάξετε
το Βιβλίο της Τρίτης Εποχής, την Τρίτη
Διαθήκη, το Τελευταίο Μήνυμα του Πατέραγιατί και στις τρεις Εποχές ο Θεός είχε τα
"Χρυσά Φτερά" Του για να αφήσει τη Σοφία
Του στην ανθρωπότητα.
38 Ο Μωυσής ήταν η πρώτη "χρυσή πένα"
που χρησιμοποίησε ο Πατέρας για να γράψει
τα γεγονότα της "Πρώτης Εποχής" με
ανεξίτηλα γράμματα σε έναν πάπυρο. Ο
Μωυσής ήταν η "χρυσή πένα" του Ιεχωβά.
Ο όρος αυτός αναφέρεται στην ονομασία
εκείνων των συμμετεχόντων στις θείες
αναγγελίες που είχαν το καθήκον να
καταγράφουν το λόγο του Κυρίου σε
στενογραφία.
39. Μεταξύ των αποστόλων Μου και των
οπαδών Μου της "Δεύτερης Εποχής", ο
Ιησούς είχε τέσσερα "φτερά", και αυτά ήταν ο
Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο
Ιωάννης. Ήταν τα "χρυσά φτερά" του Θεϊκού
Δασκάλου. Αλλά όταν ήρθε η ώρα να ενωθεί
η Πρώτη Διαθήκη με τη Δεύτερη με δεσμούς
αγάπης, γνώσης και πνευματικής προόδου,
έγινε ένα βιβλίο.
40 Τώρα, στην "Τρίτη φορά", στην οποία
έχετε πάλι τον λόγο μου, έχω επίσης ορίσει
"χρυσά φτερά", για να διατηρηθεί γραπτώς.
41 Όταν έρθει η ώρα, θα συντάξετε ένα ενιαίο
βιβλίο, και αυτό το βιβλίο, αυτό του "Τρίτου
Χρόνου", θα ενωθεί -όταν έρθει η ώρα- και με
το βιβλίο του Δεύτερου και του Πρώτου
Χρόνου, και τότε από τις αποκαλύψεις, τις
προφητείες και τα λόγια των "Τριών Χρόνων"
θα προκύψει το Μεγάλο Βιβλίο της Ζωής για
τη διαπαιδαγώγηση όλων των πνευματικών
όντων.
42. Τότε θα γνωρίσετε ότι όλα τα λόγια - από
το πρώτο μέχρι το τελευταίο - έχουν
επαληθευτεί στην αλήθεια και στο πνεύμα,
ότι όλες οι προφητείες ήταν η αναμενόμενη
πορεία της ιστορίας, την οποία ο Πατέρας
αποκάλυψε στην ανθρωπότητα. Γιατί μόνο ο
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Θεός μπορεί να προκαλέσει την καταγραφή
των γεγονότων που θα συμβούν. Όταν οι
προφήτες μιλούσαν, δεν το έκαναν αυτοί,
αλλά ο Θεός μέσω της μεσολάβησής τους.
43 Έχω δώσει επαρκή προετοιμασία στους
νέους εκλεκτούς Μου, όπως είχαν ο Μωυσής
και οι τέσσερις μαθητές της "Δεύτερης
Εποχής", ώστε ο Λόγος Μου να γραφτεί με
πλήρη ακεραιότητα, με πλήρη σαφήνεια και
αλήθεια, γιατί είναι για τις αυριανές γενιέςαλλά αν κάποιος σκοπεύει να προσθέσει ή να
διαγράψει από αυτό το Βιβλίο, θα τον καλέσω
να λογοδοτήσει.
Αυτή η προειδοποίηση αναφέρεται στην
ουσία, στο νόημα της "λέξης", όχι στα
γράμματα.
44. Τώρα, αγαπημένα μου παιδιά, ποιος
αποδίδει σημασία στο βιβλίο που αρχίζετε να
συντάσσετε; Στην πραγματικότητα, κανένας!
Αλλά θα έρθει η ώρα που η ανθρωπότητα,
γεμάτη επιθυμία, γεμάτη περιέργεια, θα σας
ζητήσει το βιβλίο σας, και τότε θα ξυπνήσει,
θα εξερευνήσει τον λόγο μου και θα τον
συζητήσει. Σε αυτή τη διαμάχη των ιδεών, θα
έρθουν στο φως μέρη - επιστήμονες,
θεολόγοι και φιλόσοφοι. Στα έθνη θα
μεταφερθεί η μαρτυρία του Λόγου σου και
του Βιβλίου της Σοφίας, και όλοι θα μιλούν
για τη Διδασκαλία μου. Αυτή θα είναι η αρχή
της νέας μάχης, του πολέμου των λέξεων, των
σκέψεων και των ιδεολογιών, αλλά στο τέλος,
όταν όλοι θα έχουν γνωρίσει στην αλήθεια
και στο πνεύμα ότι το Μεγάλο Βιβλίο της
Ζωής έχει γραφτεί από τον Κύριο, θα
αγκαλιάσουν ο ένας τον άλλον ως αδέλφια
και θα αγαπούν ο ένας τον άλλον, όπως είναι
το θέλημά μου.
45. Γιατί ο λόγος του Ιεχωβά δεν ήταν
επαρκής στην "Πρώτη Εποχή" για να ενώσει
τον κόσμο, ούτε η διδασκαλία του Ιησού ήταν
ικανή να το κάνει στη Δεύτερη; Γιατί δεν ήταν
αρκετό αυτό το διάστημα που από το 1866
έχω παραδώσει τον λόγο Μου, ώστε τα έθνη
να αγαπούν το ένα το άλλο και να ζουν
ειρηνικά; Είναι απαραίτητο τα τρία βιβλία να
αποτελέσουν ένα, ώστε ο λόγος αυτός να
φωτίσει ολόκληρο τον κόσμο. Τότε η
ανθρωπότητα θα ακολουθήσει αυτό το φως
και η κατάρα της Βαβυλώνας θα αρθεί, γιατί
όλοι οι άνθρωποι θα διαβάζουν το Μεγάλο
Βιβλίο της Αληθινής Ζωής, όλοι θα
ακολουθούν την ίδια Διδασκαλία και θα

αγαπούν ο ένας τον άλλον στο πνεύμα και
στην αλήθεια ως παιδιά του Θεού. (358, 58–
66).
1866 - 1884 το πνεύμα του Ηλία μίλησε πάνω
από τους φορείς της φωνής, 1884 έως 1950 ο
ίδιος ο Κύριος.

Κεφάλαιο 7 - Επίδραση και
σημασία της Διδασκαλίας του
Πνεύματος
Το αποτέλεσμα των διακηρύξεων
1 Εδώ, μπροστά σ' αυτόν τον λόγο, δεν
υπάρχει άνθρωπος που να μην τρέμει στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό της ύπαρξής
του, δηλαδή στο πνεύμα και στη σάρκα. Ενώ
Με ακούει, σκέφτεται τη ζωή, το θάνατο, τη
Θεία δικαιοσύνη, την αιωνιότητα, την
πνευματική ζωή, το καλό και το κακό.
2 Καθώς ακούει τη φωνή μου, αισθάνεται
μέσα του την παρουσία του πνεύματός του,
και θυμάται από πού ήρθε.
3 Στο σύντομο χρονικό διάστημα που με
ακούει αισθάνεται ένα με όλους τους γείτονές
του και τους αναγνωρίζει στο βάθος της
ύπαρξής του ως αληθινούς αδελφούς και
αδελφές του, ως αδελφούς και αδελφές στην
πνευματική αιωνιότητα, οι οποίοι είναι ακόμη
πιο κοντά του από εκείνους που είναι μόνο
σύμφωνα με τη σάρκα, καθώς αυτή είναι
μόνο προσωρινά στη γη.
4. Δεν υπάρχει άντρας ή γυναίκα που, όταν
Με ακούει, δεν αισθάνεται ότι Με βλέπει.
Επομένως, κανείς δεν τολμά να κρύψει ή να
ωραιοποιήσει τους λεκέδες του μπροστά
Μου. Και τους ενημερώνω, αλλά χωρίς να
εκθέτω κανέναν δημόσια, γιατί είμαι ένας
δικαστής που δεν εκθέτει ποτέ.
5 Σας λέω ότι ανακαλύπτω ανάμεσά σας
μοιχούς, παιδοκτόνους, κλέφτες, κακίες και
ασθένειες που είναι σαν λέπρα στην ψυχή
εκείνων που έχουν αμαρτήσει. Αλλά δεν σας
αποδεικνύω μόνο την αλήθεια του λόγου
Μου δείχνοντάς σας ότι είμαι ικανός να
αποκαλύψω τις παραβάσεις της καρδιάς σας.
Θέλω επίσης να σας αποδείξω τη δύναμη των
διδασκαλιών Μου, δίνοντάς σας τα όπλα για
να νικήσετε το κακό και τους πειρασμούς,
διδάσκοντάς σας πώς να επιτύχετε την
ανανέωση και ξυπνώντας στην ύπαρξή σας
την επιθυμία για το καλό, το υψηλό και το
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αγνό, και την απόλυτη αποστροφή προς κάθε
τι το ατιμωτικό, κάθε τι το ψεύτικο και κάθε τι
το επιβλαβές για το πνεύμα. (145, 65 - 68)
6. Σήμερα εξακολουθείτε να ζείτε στις
μουντές μέρες που προηγούνται του φωτός.
Και όμως, χρησιμοποιώντας τις μικρές
φωτοβολίδες του ομιχλώδους ουρανού σας,
αυτό το Φως διεισδύει με φευγαλέες ακτίνες
φωτός που φτάνουν σε ορισμένα σημεία της
γης, αγγίζοντας καρδιές και κάνοντας τα
πνεύματα να τρέμουν και να ξυπνούν.
7 Όλοι όσοι εξεπλάγησαν από αυτό το φως,
σταμάτησαν στο δρόμο τους και ρώτησαν:
"Ποιος είσαι εσύ;". Και τους απάντησα: "Είμαι
το Φως του κόσμου, είμαι το Φως της
αιωνιότητας, είμαι η Αλήθεια και η Αγάπη.
Είμαι Αυτός που υποσχέθηκε να επιστρέψει
για να σας μιλήσει, Αυτός για τον οποίο
ειπώθηκε ότι ήταν ο "Λόγος" του Θεού".
8 Όπως ο Σαούλ στο δρόμο προς τη Δαμασκό,
ταπείνωσαν όλη την υπερηφάνειά τους,
νίκησαν την αλαζονεία τους και έσκυψαν
ταπεινά το πρόσωπό τους για να Μου πουν
με την καρδιά τους: "Πατέρα μου και Κύριε,
συγχώρεσέ με, τώρα καταλαβαίνω ότι σε
καταδίωξα εν αγνοία μου!".
9 Από εκείνη τη στιγμή και μετά, αυτές οι
καρδιές έγιναν μικροί ακόλουθοι- γιατί σε
αυτή την "Τρίτη Εποχή", μέχρι σήμερα,
μεταξύ των νέων μαθητών μου, κανένας
απόστολος δεν εμφανίστηκε με την
αφοσίωση εκείνου που με καταδίωξε τόσο
πολύ στους μαθητές μου και που στη
συνέχεια με αγάπησε με τόση θέρμη. (279, 21
- 24)
10. Οι εκκλησίες έχουν βυθιστεί σε έναν
αιώνιο ύπνο ρουτίνας και στασιμότητας, ενώ
η αλήθεια έχει παραμείνει κρυμμένη. Όσοι
όμως γνωρίζουν τις εντολές του Ιεχωβά και
τον λόγο του Θείου Διδασκάλου πρέπει να
αναγνωρίσουν σε αυτή τη φωνή που σας
μιλάει σήμερα τη φωνή του Πνεύματος της
Αλήθειας που έχει υποσχεθεί για τους
καιρούς αυτούς. (92,71)
11 Ξέρω ότι πολλοί θα αγανακτήσουν όταν
γνωρίσουν αυτή τη λέξη- αλλά θα είναι
εκείνοι που, μέσα στη σύγχυση του μυαλού
τους, δεν θέλουν να δουν ότι στον άνθρωπο,
εκτός από την ανθρώπινη φύση, υπάρχει και
το πνευματικό μέρος της ύπαρξης - ή εκείνοι
που, ενώ πιστεύουν στο ανθρώπινο πνεύμα,
αρνούνται, δεσμευμένοι από τη συνήθεια των

παραδόσεων και των πεποιθήσεών τους, ότι
υπάρχει μια απείρως μακρά πορεία
ανάπτυξης
για το πνεύμα. (305, 65)
12 Θα αφήσω αυτά τα λόγια γραμμένα, και
θα έρθουν στους μαθητές μου στο μέλλον,
και όταν τα μελετήσουν, θα τα βρουν φρέσκα,
ζωντανά, και το πνεύμα τους θα τρέμει από
ευχαρίστηση, νιώθοντας ότι είναι ο Δάσκαλός
τους που τους μιλάει εκείνη τη στιγμή.
13 Νομίζετε ότι όλα όσα σας είπα είναι μόνο
για εκείνους που με άκουσαν; Όχι,
αγαπημένοι μου άνθρωποι, με τον λόγο Μου
μιλάω για εκείνους που είναι παρόντες και
για εκείνους που απουσιάζουν, για σήμερα,
για αύριο και για πάντα- για εκείνους που
πεθαίνουν, για τους ζωντανούς και για
εκείνους που πρόκειται να γεννηθούν. (97, 45
-46)
Γνώση και ελπίδα από τη νέα λέξη
14. Είμαι ο Λόγος της αγάπης που φέρνει
παρηγοριά σε αυτόν που υποφέρει, στον
ταραγμένο, σε αυτόν που κλαίει, στον
αμαρτωλό και σε αυτόν που Με αναζήτησε. Ο
Λόγος Μου είναι το Ποτάμι της Ζωής σε αυτές
τις καρδιές, όπου ξεδιψούν και ξεπλένουν τις
ακαθαρσίες τους. Είναι επίσης ο δρόμος που
οδηγεί στην αιώνια πατρίδα της ανάπαυσης
και της ειρήνης.
15. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι ο αγώνας
της ζωής, οι θυσίες, οι κακουχίες και οι
δοκιμασίες της, θα καταλήξουν στο θάνατο
χωρίς δίκαιη ανταμοιβή στην αιωνιότητα;
Επομένως, ο νόμος μου και οι διδασκαλίες
μου, με τις αποκαλύψεις και τις υποσχέσεις
τους, είναι το ερέθισμα, το χάδι και το
βάλσαμο στις καρδιές σας κατά τη διάρκεια
του καθημερινού σας έργου. Μόνο όταν
απομακρύνεστε από τις διδασκαλίες μου,
αισθάνεστε πεινασμένοι και αδύναμοι. (229,
3 - 4)
16 Με τη θεϊκή Μου αγάπη για τα ανθρώπινα
πλάσματα, τους επιτρέπω να ερευνούν τα
έργα Μου και να χρησιμοποιούν όλα όσα
έχουν δημιουργηθεί, ώστε να μην έχουν ποτέ
λόγο να λένε ότι ο Θεός είναι άδικος επειδή
κρύβει τη σοφία Του από τα παιδιά Του.
17 Σας έπλασα και σας έδωσα το δώρο της
ελεύθερης βούλησης και το σεβάστηκα, αν
και ο άνθρωπος καταχράστηκε αυτή την
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ελευθερία, παραβιάζοντάς Με και
βεβηλώνοντας τον Νόμο Μου.
18 αλλά σήμερα τον κάνω να νιώσει το χάδι
της συγχώρεσής μου και φωτίζω το πνεύμα
του με το φως της σοφίας μου, ώστε ένα προς
ένα τα παιδιά μου να επιστρέφουν στο
μονοπάτι της αλήθειας.
19 Το Πνεύμα της αλήθειας, που είναι το φως
μου, λάμπει στο πνεύμα, επειδή ζείτε στους
προαναγγελθέντες καιρούς, στους οποίους θα
σας διαφανεί κάθε μυστήριο, ώστε να
καταλάβετε όσα δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά
μέχρι τώρα. (104, 9 - 10)
20. Έκανα τον εαυτό Μου γνωστό σε αυτό το
σημείο της γης και θα αφήσω τον λόγο Μου
ως δώρο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό το
δώρο θα εξαλείψει την πνευματική φτώχεια
της ανθρωπότητας. (95, 58)
21 Θα διδάξω σε όλους τον αληθινό τρόπο
λατρείας του Θεού, καθώς και τον σωστό
τρόπο ζωής σύμφωνα με τον θείο νόμο, η
εκπλήρωση του οποίου είναι το μόνο πράγμα
για το οποίο ο Κύριος θα αναγνωρίσει τον
καθένα από εσάς.
22. Τελικά, θα γνωρίσετε το περιεχόμενο ή το
νόημα του λόγου μου, εσείς οι άνθρωποι.
Τότε θα ανακαλύψετε ότι η Διδασκαλία μου
δεν είναι μόνο η Θεϊκή φωνή που μιλάει
στους ανθρώπους, αλλά και η έκφραση όλων
των πνευμάτων.
23 Ο λόγος μου είναι η φωνή που ενθαρρύνει,
είναι η κραυγή για ελευθερία, είναι η
σωτήρια άγκυρα. (281, 13 - 15)

25 Κάντε τη διδασκαλία μου μια ενδελεχή
μελέτη που θα σας επιτρέψει να κατανοήσετε
το σωστό τρόπο άσκησης των διδασκαλιών
μου, ώστε η ανάπτυξή σας να είναι αρμονικήώστε να μην αναπτύσσετε μόνο το νου, χωρίς
να αγωνίζεστε για τα ιδανικά του πνεύματος
που πρέπει να ενθαρρύνετε.
26. Όλες οι ικανότητες της ύπαρξής σας
μπορούν να βρουν στο λόγο μου το φωτεινό
μονοπάτι στο οποίο μπορούν να
αναπτυχθούν και να τελειοποιηθούν μέχρι το
άπειρο. (176, 25 - 27)
27. Η Διδασκαλία Μου είναι πνευματική στην
ουσία της, είναι φως και είναι δύναμη που
ρέει προς τα κάτω και διαπερνά το πνεύμα
σας για να το κάνει νικηφόρο στη μάχη του με
το κακό. Ο λόγος μου δεν είναι μόνο για να
κολακεύει τα αυτιά, είναι φως του
πνεύματος.
28. Θέλετε να Με ακούσετε με το πνεύμα,
ώστε αυτό να τραφεί και να χρησιμοποιήσει
το νόημα αυτής της διδασκαλίας; Στη
συνέχεια, καθαρίστε την καρδιά σας,
καθαρίστε το μυαλό σας και αφήστε τη
συνείδησή σας να σας καθοδηγήσει. Τότε θα
δείτε μια μεταμόρφωση να αρχίζει να επιδρά
στην ύπαρξή σας - όχι μόνο πνευματικά, αλλά
και ηθικά και σωματικά. Αυτή η ανύψωση
που το πνεύμα σταδιακά αποκτά μέσω της
γνώσης - αυτή η καθαρότητα που σταδιακά
αποκτά - θα αντανακλάται στα συναισθήματα
της καρδιάς και στην υγεία του σώματος.
29 Τα πάθη θα γίνονται όλο και πιο αδύναμα,
τα ελαττώματα θα εξαφανίζονται σταδιακά, ο
φανατισμός και η άγνοια θα δίνουν όλο και
περισσότερο τη θέση τους στην αληθινή
πίστη και τη βαθιά γνώση του νόμου μου.
(284, 21 - 23)
30. Αυτή η Διδασκαλία, που είναι γνωστή
μόνο σε λίγους και δεν λαμβάνεται υπόψη
από την ανθρωπότητα, θα έρθει σύντομα ως
θεραπευτικό βάλσαμο σε όλους όσοι
υποφέρουν, για να δώσει παρηγοριά, να
αναζωπυρώσει την πίστη, να διαλύσει το
σκοτάδι και να ενσταλάξει την ελπίδα. Σας
ανεβάζει πάνω από την αμαρτία, τη δυστυχία,
τον πόνο και το θάνατο.
31 Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά,
επειδή εγώ, ο θείος Ιατρός, ο υποσχόμενος
Παρηγορητής, είμαι αυτός που σας το
αποκάλυψε. (295, 30 - 31)

Η δύναμη του λόγου του Θεού
24 Η Διδασκαλία μου αναπτύσσει τον
άνθρωπο σε όλες τις πτυχές της ύπαρξής του:
ευαισθητοποιεί και εξευγενίζει την καρδιά,
αφυπνίζει και εμβαθύνει τον νου, τελειοποιεί
και εξυψώνει το πνεύμα.
Οι όροι "καρδιά" και "πνεύμα" έχουν σε
οι εκδηλώσεις του Χριστού διαφορετικές
Σημασία: Η "καρδιά" (ισπανικά: "corazon")
συμβολίζει τη γήινη-ανθρώπινη, επίσης
εξαρτώμενη από το σώμα ζωή της ψυχής, με
την οποία ασχολείται η ψυχολογία, ενώ το
"πνεύμα" (εδώ: "espiritu") δηλώνει την
ανώτερη, αιώνια πτυχή της ύπαρξης, η οποία
επιτρέπει στον εαυτό της να καθοδηγείται
από την έμφυτη σπίθα του Θεού, τη
συνείδηση, μέσω της "φωνής" της.
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32. Μόλις υπερβείτε και στη συνέχεια
συναντήσετε ανθρώπους που υποφέρουν και
απελπίζονται 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, βασισμένες στη
σταθερή πεποίθηση ότι σε αυτή τη ζωή όλα
είναι παροδικά.
33 Οι μαθητές μου θα μιλούν στον κόσμο
μέσα από παραδείγματα πνευματικότητας μέσα από μια ζωή που αγωνίζεται να φέρει το
πνεύμα πιο κοντά στη θεότητα αντί να το
αλυσοδέσει στους ψεύτικους θησαυρούς του
κόσμου.
34 Ξέρω ότι οι υλιστές θα αγανακτήσουν
στους καιρούς που έρχονται, όταν γνωρίσουν
αυτή τη διδασκαλία- αλλά η συνείδησή τους
θα τους πει ότι ο λόγος μου λέει μόνο την
αλήθεια. (275, 5 - 7)
35. Στο μεγάλο έργο της ημέρας που σας
περιμένει, θα είμαι η βοήθειά σας. Το Δόγμα
μου θα προκαλέσει μεγάλες ανακατατάξεις
στον κόσμο. Θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές
στα έθιμα και τις ιδέες, ακόμη και στη φύση
θα υπάρξουν μεταμορφώσεις. Όλα αυτά θα
δείξουν την αρχή μιας νέας εποχής για την
ανθρωπότητα, και τα πνεύματα που θα
στείλω σύντομα στη γη θα μιλήσουν για όλες
αυτές τις προφητείες, ώστε να συμβάλουν
στην αποκατάσταση και την ανύψωση αυτού
του κόσμου. Θα εξηγούν τον λόγο Μου και θα
ερμηνεύουν τα γεγονότα. (216, 27)
36 Ο χρόνος της ανάστασης είναι αυτός ο
"Τρίτος Χρόνος". Τα πνεύματα έμοιαζαν με
τους νεκρούς και τα σώματα με τις ταφικές
τους σπηλιές. Αλλά ο Δάσκαλος ήρθε σ'
αυτούς, του οποίου ο Λόγος της Ζωής τους
είπε: "Βγείτε έξω και ανεβείτε στο Φως, στην
ελευθερία!"
37 Αυτός που από αυτούς έδωσε τα μάτια του
στο
Αν κάποιος ανοίξει τον εαυτό του στην
αλήθεια και μπορέσει τότε να εξυψώσει τη
ζωή του, τα έργα του και τα συναισθήματά
του με αγάπη για τους συνανθρώπους του,
δεν θα θεωρεί πλέον αυτόν τον κόσμο ως
τόπο εξορίας ή ως κοιλάδα δακρύων και
εξιλέωσης, γιατί θα αισθάνεται όλο και

περισσότερο την απόλαυση της αληθινής
ειρήνης που δίνει η ειρήνη του νου.
38. Αυτή η κατάσταση εξύψωσης σε αυτή τη
ζωή θα είναι μια αντανάκλαση της τέλειας
ειρήνης και του φωτός που θα απολαμβάνει
το πνεύμα σε καλύτερους κόσμους, όπου Εγώ
ο ίδιος θα το υποδεχθώ για να του δώσω ένα
σπίτι αντάξιο των προσόντων του. (286, 13)

Αντιδράσεις από θεολόγους και υλιστές.
39. Μην τρομάζετε όταν σας λένε ότι αυτός
που σας μίλησε αυτή τη στιγμή ήταν ο
πειραστής και ότι είχε προφητευτεί ότι και
αυτός θα έκανε θαύματα, με τα οποία ο ίδιος
θα ενοχλούσε και θα μπέρδευε τους
εκλεκτούς. Αληθινά σας λέω, πολλοί από
εκείνους που θα κρίνουν την εκδήλωσή μου
με αυτόν τον τρόπο θα είναι από εκείνους
που είναι πράγματι στην υπηρεσία του κακού
και του σκότους, παρόλο που τα χείλη τους
προσπαθούν να διαβεβαιώσουν ότι
διαδίδουν πάντα την αλήθεια.
40. Μην ξεχνάτε ότι το δέντρο γίνεται γνωστό
από τον καρπό του, και σας λέω: Ο καρπός
είναι αυτός ο Λόγος, ο οποίος έχει γίνει
ακουστός πάνω από την κατανόηση αυτών
των φωνοφόρων - ανδρών και γυναικών με
απλές καρδιές. Από τον καρπό, και από την
πνευματική πρόοδο εκείνων που τον έχουν
απολαύσει, η ανθρωπότητα θα γνωρίσει το
δέντρο που είμαι εγώ.
41 Το Τριαδικό-Μαριανό Πνευματικό Έργο θα
αρχίσει να διαδίδεται, προκαλώντας
πραγματική ανησυχία σε πολλούς που,
πεπεισμένοι ότι έχουν μελετήσει και
κατανοήσει τη διδασκαλία που έλαβαν
παλαιότερα από τον Πατέρα, έχουν γίνει
ματαιόδοξοι για τη γνώση των φιλοσοφιών
και των επιστημών τους, χωρίς να
συνειδητοποιούν την πνευματική εξέλιξη που
έχει επιτύχει η ανθρωπότητα.
42 Όταν ξυπνήσουν από την αδράνειά τους,
θα παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα
μυαλά των ανθρώπων σκέφτονται και
αισθάνονται σήμερα, θα εκτοξεύσουν
κατάρες εναντίον αυτού που θα ονομάσουν
"νέες ιδέες" και θα διαδώσουν ότι αυτό το
κίνημα έχει προκληθεί από τον Αντίχριστο.
43 τότε θα καταφύγουν στις Γραφές, στις
προφητείες και στο Λόγο Μου που σας έδωσα
στη "Δεύτερη Εποχή" για να προσπαθήσουν
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να πολεμήσουν τη νέα Μου εκδήλωση, τις
νέες Μου διδασκαλίες και όλα όσα σας έχω
υποσχεθεί και εκπληρώνω σήμερα.
44 Ο λόγος Μου θα φτάσει στα χείλη των
μαθητών Μου και μέσω των γραπτών Μου
ακόμη και σε εκείνους που δεν αποδέχονται
τίποτα που είναι πέρα από την ύλη ή που
είναι έξω από τις γνώσεις και τις έννοιες που
κάποτε αποδέχονταν, και θα Με
αποκαλέσουν ψεύτικο Θεό επειδή σας έφερα
αυτόν τον λόγο.
45 Όταν όμως το ακούσετε αυτό, η πίστη σας
δεν θα ναυαγήσει -αν και η καρδιά σας θα
αισθανθεί πληγωμένη- επειδή θα θυμηθείτε
με εσωτερική κίνηση ότι ο Δάσκαλός σας το
είχε ήδη ανακοινώσει και σας ενθάρρυνε με
τον λόγο του να αντέξετε αυτές τις
δοκιμασίες.
46. Ωστόσο, σας λέω: αν και στην πορεία σας
θα συναντήσετε απάτη, υποκρισία,
δεισιδαιμονία, θρησκευτικό φανατισμό και
ειδωλολατρία, δεν πρέπει να καταδικάζετε
κανέναν για τις παραβάσεις του. Διδάξτε τους
με τον λόγο Μου και αφήστε το θέμα σε
Μένα, που είμαι ο μόνος που μπορεί να σας
κρίνει και που γνωρίζει ποιος είναι ο ψεύτικος
θεός, ο ψεύτικος Χριστός, ο κακός απόστολος,
ο υποκριτής Φαρισαίος. (27, 32 - 35)
47. Ο πόλεμος των ιδεών, των δογμάτων, των
θρησκειών, των δογμάτων, των φιλοσοφιών,
των θεωριών και των επιστημών θα έρθει, και
το όνομά μου και το δόγμα μου θα είναι στα
χείλη όλων. Η επιστροφή Μου θα συζητηθεί
και θα απορριφθεί, και τότε οι μεγάλοι πιστοί
θα ξεσηκωθούν και θα διακηρύξουν ότι ο
Χριστός για άλλη μια φορά βρίσκεται
ανάμεσα στους ανθρώπους. Εκείνη τη στιγμή,
θα ενθαρρύνω αυτές τις καρδιές από το
άπειρο και θα κάνω θαύματα στους δρόμους
τους για να ενισχύσω την πίστη τους. (146, 8)

διαβεβαιώνει με καθαρό ένδυμα την απόλυτη
εσωτερική του ειλικρίνεια;
50 Θα πρέπει να επιστρατεύσετε τον
πνευματισμό για να ανακαλύψετε την
αλήθεια μου- διότι η ανθρωπότητα έχει
χωριστεί σε τόσα δόγματα και κοσμοθεωρίες
όσες αντιστοιχούν στην ανάπτυξη της
ανθρώπινης σκέψης.
51 Έτσι, όλο και περισσότερες αιρέσεις και
ομολογίες έχουν σχηματιστεί, και θα είναι
πολύ δύσκολο για σας να κρίνετε το
περιεχόμενο της αλήθειας που περιέχεται σε
κάθε μία από αυτές.
52 Η διδασκαλία μου φωτίζει τις σκέψεις
και τις ιδέες των ανθρώπων, και σιγά-σιγά ο
καθένας θα κατανοήσει τις βασικές αρχές για
να τελειοποιήσει τα έργα του και να τα
κατευθύνει σε μια πιο τέλεια και ανώτερη
πορεία.
53. Θα έρθει ο καιρός που κάθε αίρεση και
εκκλησία θα ερευνήσει τον εαυτό της για να
αναζητήσει τι ανήκει στο έργο μου. Αλλά για
να βρουν αυτόν τον θησαυρό, θα πρέπει να
υψώσουν το ηθικό τους και να ακούσουν τη
φωνή της συνείδησης. (363, 4 - 8 ; 29)
54. Σε αυτή τη γη υπάρχουν πολλές
θρησκευτικές κοινότητες, αλλά καμία από
αυτές δεν θα ενώσει τους ανθρώπους ούτε θα
τους κάνει να αγαπήσουν ο ένας τον άλλον. Η
πνευματική μου Διδασκαλία θα είναι αυτή
που θα επιτελέσει αυτό το έργο. Μάταια ο
κόσμος θα αντιταχθεί στην πρόοδο αυτού του
φωτός.
55. Όταν ο διωγμός των μαθητών Μου θα
είναι στο πιο άγριο σημείο του, οι δυνάμεις
της φύσης θα απελευθερωθούν- αλλά θα
κατευναστούν με την προσευχή αυτών των
εργατών Μου, έτσι ώστε ο κόσμος να γίνει
μάρτυρας μιας απόδειξης της εξουσίας που
τους έχω δώσει. (243,30)
56. Ο κόσμος θα αναστατωθεί όταν ο λόγος
μου ακουστεί στα έθνη, διότι το πνεύμα των
ανθρώπων, που προετοιμάζονται για αυτή
την αποκάλυψη, θα συγκινηθεί από χαρά και
ταυτόχρονα από φόβο. Τότε αυτός που θέλει
να γνωρίσει την αλήθεια θα απελευθερωθεί
από τα δεσμά των υλιστικών ιδεών του και θα
ανανεωθεί στους φωτεινούς ορίζοντες που
παρουσιάζονται στο βλέμμα του. Όποιος
όμως επιμένει στο πνευματικό του σκοτάδι
και αγωνίζεται εναντίον αυτού του φωτός,
έχει ακόμα το ελεύθερο να το κάνει.

Η επίδραση της διδασκαλίας του πνεύματος
48. Το φως μου, εξαπλώνοντας σε όλο τον
κόσμο, προκάλεσε την αναζήτηση της
αλήθειας μου σε κάθε διδασκαλία. Αυτός
είναι ο λόγος για τη συμπεριφορά των
ανθρώπων στις διαφορετικές πεποιθήσεις
τους.
49. Είναι η εκπλήρωση των όσων έχουν
προφητευτεί. Ποιο από αυτά αντιπροσωπεύει
την αλήθεια; Ποιος κρύβει τον πεινασμένο
λύκο με το ένδυμα του προβάτου; Ποιος
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57. Η αλλαγή της καρδιάς προς την
πνευματικότητα θα φέρει τη φιλία και την
αδελφοσύνη μεταξύ των εθνών. Αλλά είναι
απαραίτητο να προετοιμαστείτε, γιατί η
αντιπαράθεση 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. (249, 47 - 48)
58. Έχει έρθει η ώρα της παντοτινής κρίσης,
και όλα τα έργα και όλες οι θρησκευτικές
κοινότητες θα κριθούν από Μένα. Μια
κραυγή αγωνίας θα ξεπηδήσει από το πνεύμα
του ανθρώπου, γιατί όλα τα ψεύτικα θα
αποκαλυφθούν- η αλήθεια θα λάμψει μόνη
της. Θα υπάρξει μια αφύπνιση στην
ανθρωπότητα, και τότε οι άνθρωποι θα Μου
πουν: "Πατέρα, δώσε μας τη βοήθειά Σου,
δώσε μας ένα αληθινό φως να μας
καθοδηγήσει". Και αυτό το φως και αυτή η
βοήθεια θα είναι η διδασκαλία του Αγίου
Πνεύματος, θα είναι η διδασκαλία που σας
έδωσα και που ανήκει επίσης σε όλους,
επειδή είμαι ο Πατέρας όλων. (347, 27)

γιατί οι άνθρωποι έκριναν τον Ιησού με βάση
την καταγωγή του και τα ρούχα του, και όταν
έμαθαν ότι ήταν γιος ενός ξυλουργού από τη
Ναζαρέτ και μιας φτωχής γυναίκας - που
αργότερα θα ξεκινούσε με τη συνοδεία
φτωχών ψαράδων της Γαλιλαίας, για να
κηρύξει μια διδασκαλία που τους φαινόταν
παράξενη - δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι
αυτός ο πλανόδιος κήρυκας, που πήγαινε από
χωριό σε χωριό, επιδεικνύοντας την
πενιχρότητα των ρούχων του, ήταν ο βασιλιάς
που ο Κύριος είχε υποσχεθεί στο λαό του
Ισραήλ.
62. Σας δίνω αυτές τις ενδείξεις επειδή οι
άνθρωποι αναζητούν την εξωτερική λάμψη
που θαμπώνει τις αισθήσεις για να
μπορέσουν να πιστέψουν στο μεγαλείο αυτού
που μπορεί να δει και να αισθανθεί κανείς
μόνο με το πνεύμα.
63. Έπρεπε να χύσω το αίμα Μου, να δώσω τη
ζωή Μου και να αναστηθώ, ώστε οι άνθρωποι
να ανοίξουν τα μάτια τους. Ποιο ποτήρι θα
πιει τώρα το Πνεύμα Μου, για να πιστέψετε
σε Μένα; Ανθρωπότητα: Τι δεν θα έκανα για
να σε δω να σώζεσαι; (89, 68-69 & 71-73)
64. Όποιος ισχυριστεί ότι η διδασκαλία μου
αποτελεί κίνδυνο για την υλική πρόοδο της
ανθρωπότητας διαπράττει σοβαρό σφάλμα.
Εγώ, ο Δάσκαλος όλων των Δασκάλων, δείχνω
στην ανθρωπότητα τον δρόμο προς την
ανοδική της ανάπτυξη και την αληθινή
πρόοδο. Ο λόγος μου δεν απευθύνεται μόνο
στο πνεύμα, αλλά και στο νου, στη λογική,
ακόμη και στις αισθήσεις. Η Διδασκαλία μου
όχι μόνο σας εμπνέει και σας καθοδηγεί στην
Πνευματική Ζωή, αλλά φέρνει φως σε κάθε
επιστήμη και σε όλα τα μονοπάτια. Διότι η
διδασκαλία μου δεν περιορίζεται στο να
βάλει όλα τα πνευματικά όντα στο δρόμο
προς το σπίτι που είναι πέρα από αυτή την
ύπαρξη, αλλά φτάνει επίσης στην καρδιά του
ανθρώπου και τον εμπνέει να ζήσει μια
ευχάριστη, ανθρώπινη και χρήσιμη ζωή σε
αυτόν τον πλανήτη. (173, 44)
65. Η Τρίτη Εποχή στην οποία ζείτε τώρα είναι
η εποχή της αποκάλυψης μεγάλων
μυστηρίων. Οι μελετητές και οι θεολόγοι θα
πρέπει να διορθώσουν τις γνώσεις τους
μπροστά στην αλήθεια που σας αποκαλύπτω
αυτή τη στιγμή.
66. Αυτή είναι η ώρα που οι άνθρωποι θα
ανοίξουν τα μάτια τους στο φως της σοφίας

Το νόημα του νέου λόγου της αποκάλυψης
59 Δεν φαίνεται να υπάρχει τίποτα σπουδαίο
σε αυτή την αποκάλυψη, αλλά θα δείτε στο
μέλλον τι σημασία θα έχει για την
ανθρωπότητα.
60. Μεταξύ αυτού του λαού υπάρχουν
μαθητές όλων των ειδών- μερικοί έχουν μια
ιδέα για το μεγαλείο αυτού του Έργου και
αισθάνονται ήδη το σοκ που θα προκαλέσει η
εμφάνισή του στον κόσμο- άλλοι αρκούνται
στο να πιστεύουν ότι αυτός είναι ένας καλός
δρόμος, και υπάρχουν επίσης εκείνοι που δεν
μπορούν να ανακαλύψουν το μεγαλείο αυτής
της Διδασκαλίας και που αμφιβάλλουν για τη
νίκη της και την είσοδό της στις καρδιές των
ανθρώπων. Σας λέω, είναι ένα κόσμημα που
σας εμπιστεύτηκα, του οποίου τις θεϊκές
ακτίνες φωτός δεν θέλατε να αναγνωρίσετε,
επειδή δεν έχετε κατανοήσει τη διδασκαλία
Μου. Σας έχω πει ότι ακριβώς μέσα στο
σκοτάδι το φως λάμπει πιο έντονα, και
ομοίως, σε αυτή την εποχή του υλισμού και
της αμαρτίας, θα δείτε την αλήθεια που σας
έφερα να λάμπει στην πλήρη φωτεινότητά
της.
61 Μην ξεχνάτε ότι ακόμη και στις ημέρες του
υπήρχε αμφιβολία για τον λόγο του Χριστού,
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Μου, ένα φως που έχω μετατρέψει σε
διδασκαλία, ώστε μέσω αυτής να ανυψωθείτε
πνευματικά στην αληθινή ζωή. (290,51 - 52)
67. 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 ενέπνευσα από τους πρώτους χρόνους,
τους αγγελιοφόρους Μου. Θέλω μόνο να
προσέχετε την αλήθεια Μου και να τη
μεταδίδετε στις καρδιές με τον πιο αγνό και
απλό τρόπο. (258, 6)
68. Σε εκείνη τη "Δεύτερη Εποχή" η έλευσή
Μου ως άνθρωπος έγινε πιστευτή από λίγες
μόνο 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.
69. Ακούστε τι σας λέει ο Χριστός, η
ενσάρκωση της Θείας Αγάπης: Ειρήνη στους
ανθρώπους καλής θέλησης, σε όσους
αγαπούν την αλήθεια και σπέρνουν τους
σπόρους της αγάπης. (258,41 - 43).

που είναι έτοιμη να Με ακούσει και η οποία
μοιάζει με τη σπηλιά και τη φάτνη που
υποδέχτηκαν τον Υιό του Θεού εκείνη την
ευλογημένη νύχτα. (124, 13 - 14)
3 το παράδειγμα αυτού του απλού λαού εδώ,
που βαδίζει το δρόμο του χωρίς κληρικούς να
τον καθοδηγούν και Μου προσφέρει λατρεία
χωρίς τελετές και σύμβολα, θα είναι ένα
κάλεσμα που θα αφυπνίσει εκείνους που
κοιμούνται ακόμα στη νύχτα των αιώνων και
θα αποτελέσει ένα ερέθισμα για την
ανανέωση και τον εξαγνισμό πολλών από τα
παιδιά Μου. (94, 39)
4. Υπό τη σκιά της διδασκαλίας μου, δεν θα
ανεγερθούν θρόνοι από τους οποίους οι
δοξασμένοι άνθρωποι θα μπορούν να
κυβερνούν τα πνεύματα 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 ομολογητές για να
κρίνουν, να συγχωρήσουν, να καταδικάσουν ή
να κρίνουν τις πράξεις των ανθρώπων. Μόνο
εγώ είμαι σε θέση να κρίνω ένα πνεύμα από
ένα δίκαιο και τέλειο κριτήριο.
5 Μπορώ να στείλω ανθρώπους να
διορθώνουν, να διδάσκουν και να
καθοδηγούν, αλλά δεν θα στείλω κανέναν να
κρίνει και να τιμωρεί. Έστειλα ανθρώπους
που υπήρξαν ποιμένες ανθρώπων, αλλά όχι
άρχοντες ή πατέρες. Ο μόνος Πατέρας κατά το
πνεύμα είμαι εγώ. (243, 13 - 14)
6 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα
διαπαιδαγωγήσω έναν λαό που θα υπακούει
αληθινά στον νόμο μου, που θα αγαπάει την
αλήθεια και θα αγαπάει τον πλησίον του.
Αυτός ο λαός θα είναι σαν ένας καθρέφτης
στον οποίο οι άλλοι θα μπορούν να δουν να
αντανακλώνται τα λάθη που έχουν διαπράξει.
Δεν θα είναι ο κριτής κανενός, αλλά οι αρετές,
τα έργα και η πνευματική εκπλήρωση του
καθήκοντος θα αγγίζουν το πνεύμα όλων
όσων διασταυρώνονται με το μονοπάτι του,
και θα υποδεικνύουν τα σφάλματά τους σε
όλους όσοι παραβιάζουν το νόμο μου.
7 Όταν αυτός ο λαός γίνει ισχυρός και
πολυάριθμος, θα προσελκύσει την προσοχή
των γειτόνων του, επειδή η καθαρότητα των
έργων του και η ειλικρίνεια της λατρείας του
θα καταπλήξει τους ανθρώπους. Τότε οι
άνθρωποι θα ρωτήσουν: "Ποιοι είναι εκείνοι
που, χωρίς να έχουν ναούς, ξέρουν πώς να

Κεφάλαιο 8 - Οι Νέες Εκκλησίες
του Χριστού, Μαθητές, Απόστολοι
και Αγγελιοφόροι του Θεού
Φως και σκιά στις εκκλησίες της
αποκάλυψης
1 Αν είχα δώσει τον λόγο Μου σε όλα τα έθνη,
η πλειοψηφία θα τον είχε απορρίψει, επειδή
η ματαιοδοξία, ο υλισμός και το ψεύτικο
μεγαλείο των ανθρώπων δεν θα είχαν
αποδεχτεί μια Διδασκαλία που μιλάει για
πνευματοποίηση, ταπεινότητα και
αδελφοσύνη. Ο κόσμος δεν είναι ακόμη
έτοιμος να κατανοήσει την Αγάπη, γι' αυτό
και δεν θα ήταν όλοι δεκτικοί στην Παρουσία
μου με αυτή τη μορφή.
2 Όπως ο Χριστός επέλεξε τότε μια βραχώδη
σπηλιά για να γεννηθεί ως άνθρωπος, έτσι και
σήμερα ανακάλυψα αυτή τη γωνιά της γης
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προσεύχονται με τέτοιο τρόπο; Ποιος δίδαξε
αυτά τα πλήθη να λατρεύουν τον Θεό τους με
προσευχή χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη
να ανεγείρουν βωμούς για τη λατρεία τους;
Από πού προέρχονται αυτοί οι πλανόδιοι
ιεροκήρυκες και ιεραπόστολοι, που, όπως τα
πουλιά, ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε
κλώθουν, κι όμως συνεχίζουν να υπάρχουν;"
8 τότε θα τους πω: Αυτός ο φτωχός και
ταπεινός λαός, που όμως ζητάει με ζήλο τον
νόμο μου και είναι δυνατός ενάντια στα πάθη
του κόσμου, δεν έχει σχηματιστεί από
κανέναν άνθρωπο. Αυτά τα πλήθη που
χαίρονται να κάνουν το καλό, που φωτίζονται
από την έμπνευση και που φέρνουν στις
καρδιές το μήνυμα της ειρήνης και μια
σταγόνα θεραπευτικού βάλσαμου, δεν έχουν
διδαχθεί από δασκάλους ή κληρικούς
οποιασδήποτε λατρευτικής κοινότητας της
γης. Διότι αληθινά σας λέω, ότι αυτή την
εποχή δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στον
κόσμο σας που να μπορεί να διδάξει τη
λατρεία του Θεού με αληθινή
πνευματικότητα. Η αλήθεια δεν έχει τις ρίζες
της στη λαμπρότητα των τελετών ή των
τελετών, ούτε στον πλούτο ή στη γήινη
δύναμη, η οποία, όντας ταπεινή, αναζητά ως
ναό της τις αγνές, ευγενείς, ειλικρινείς,
αγαπώσες την αλήθεια καρδιές. Πού είναι
αυτές οι καρδιές; (154, 12 – 14)
9. Έχω καλέσει πολλά από τα παιδιά μου για
να τους αναθέσω διαφορετικές αποστολές,
διαφορετικά καθήκοντα στο πλαίσιο αυτού
του έργου, και σας τα έδωσα ανάλογα με την
πρόοδο και τα ταλέντα σας. Από όλους
αυτούς μαζί, σχημάτισα τον λαό μου, τη νέα
μου αποστολική κοινότητα.
10 Έχω αναθέσει το αξίωμα των αρχηγών σε
μερικούς, και για να μην είναι δύσκολο και
επίπονο το έργο τους, έχω χωρίσει τον λαό σε
κοινότητες.
11 σε άλλους έχω εμπιστευθεί το δώρο ενός
φωνητικού φορέα για να μεταφέρουν τον
λόγο της έμπνευσής Μου που έγινε από τον
άνθρωπο σε αυτά τα πλήθη που έχουν
συγκεντρωθεί για να λάβουν αυτό το θαύμαέχω εμπιστευθεί το δώρο ενός φωνητικού
φορέα σε άλλους για να μεταφέρουν τον λόγο
της έμπνευσής Μου που έγινε από τον
άνθρωπο σε αυτά τα πλήθη που έχουν
συγκεντρωθεί για να λάβουν αυτό το θαύμα.

12 Έχω δώσει σε μερικούς το προνόμιο της
διορατικότητας, για να τους κάνω προφήτες
και να αναγγείλω μέσω της μεσολάβησής
τους τα μελλούμενα.
13 Το καθήκον των "στύλων" έχει ανατεθεί σε
εκείνους που πρέπει να στηρίξουν το λαό στο
προσκύνημά του και να αποτελέσουν
βοήθημα για τους εκκλησιαστικούς ηγέτες,
βοηθώντας να σηκώσουν το βάρος του
σταυρού μαζί με τα πλήθη των ακροατών.
14 Άλλοι έχουν προικιστεί με το χάρισμα της
διαμεσολάβησης, και αυτοί έχουν
εκπαιδευτεί ως όργανα του πνευματικού
κόσμου για να μεταφέρουν τα μηνύματά του,
την εξήγηση του έργου μου, και επίσης ως
κάτοχοι του θεραπευτικού βάλσαμου, της
παρηγοριάς για τους ασθενείς, έτσι ώστε
μέσω των υγιεινών πνευματικών τους
εκπορεύσεων, να μπορούν να προσφέρουν
έλεος στους αναξιοπαθούντες μαζί.
15 "Χρυσή πένα" αποκάλεσα αυτόν που
γράφει στο βιβλίο που θα σας αφήσω, τις
αποκαλύψεις, τις διδασκαλίες και τις
προφητείες Μου για τον καιρό αυτό.
16 Έχω δώσει το αξίωμα του "θεμέλιου
λίθου" σε εκείνους που θα είναι
παραδείγματα σταθερότητας, σταθερότητας
και δύναμης ανάμεσα στον λαό. Ο λόγος τους,
η συμβουλή τους και το παράδειγμά τους
μεταξύ των ανθρώπων θα είναι αμετάβλητα,
όπως ο βράχος.
17. Αλλά τώρα που αυτή η περίοδος της
εκδήλωσής Μου φτάνει στο τέλος της,
απευθύνομαι σε όλα τα αξιώματα και σε
όλους εκείνους που έχουν επιλεγεί να λάβουν
τόσο μεγάλα καθήκοντα, απευθύνω μια
πρόσκληση, ώστε να μελετήσουν σε βάθος
και να γνωρίσουν το αποτέλεσμα των έργων
τους. Αυτή την ώρα του προβληματισμού
στέκομαι δίπλα σε όλους. (335, 27 – 28)
18 όπως σε όλες τις εποχές, πολλοί έχουν
κληθεί και λίγοι έχουν επιλεγεί, επειδή
επιλέγω μόνο εκείνους που είναι έτοιμοι
εγκαίρως να εκπληρώσουν το καθήκον τουςκαι στους υπόλοιπους δίνω ένα φως, ώστε να
ξέρουν πώς να περιμένουν τον καιρό που θα
επιλεγούν και αυτοί.
19. Πόσοι, οι οποίοι έχουν μόνο κληθεί, χωρίς
να έχει ήδη έρθει η ώρα να τους επιλέξω για
μια αποστολή, έχουν τοποθετηθεί ανάμεσα
στους μαθητές και τους εργάτες μου, χωρίς το
πνεύμα τους να έχει την απαραίτητη
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ανάπτυξη για να σηκώσει το βάρος αυτού του
σταυρού, ούτε ο νους τους το απαραίτητο
φως για να δεχτεί την έμπνευσή μου! Τι
έκαναν πολλοί από αυτούς αφού ήταν στις
τάξεις των εκλεκτών: βεβήλωσαν,
δηλητηρίασαν την ατμόσφαιρα, μόλυναν τους
άλλους με τις κακές τους τάσεις, είπαν
ψέματα, έσπειραν διχόνοια, σφετερίστηκαν
το όνομά Μου και τα πνευματικά χαρίσματα
που έχω τοποθετήσει στους μαθητές Μου.
20. Κανείς δεν προσπαθεί να ανακαλύψει
ποια είναι αυτά, γιατί δεν θα μπορούσατε.
Μόνο το διαπεραστικό κριτικό Μου μάτι δεν
τους χάνει από τα μάτια του και αφήνω τον
λόγο Μου να μπει στη συνείδησή τους
λέγοντάς τους: Προσέξτε και προσευχηθείτε,
ώστε εν καιρώ να μετανοήσετε για τις
παραβάσεις σας- γιατί αν το κάνετε, σας
υπόσχομαι ότι πνευματικά θα σας καθίσω
γρήγορα στο τραπέζι Μου και θα
γιορτάσουμε μια γιορτή συμφιλίωσης και
συγχώρεσης. (306, 53 - 55)
21 Αυτή είναι η αλήθεια: Δεν αγαπούν όλοι ο
ένας τον άλλον στο έργο μου, αν και ανήκουν
σ' αυτό, ούτε το έχουν καταλάβει όλοι. Ως εκ
τούτου, μπορώ να σας πω ότι ορισμένα
ανήκουν στη δουλειά μου και άλλα στη δική
τους.
22. Εκείνοι που Με ακολουθούν από αγάπη
αγαπούν τον Λόγο Μου, επειδή γνωρίζουν ότι
τους διορθώνει χωρίς να τους πληγώνει και
τους δείχνει τα λάθη τους χωρίς να τους
εκθέτει. Αυτό τους κάνει να επιμένουν στην
τελειοποίηση των πράξεών τους.
23. Εκείνοι που, αντί να αγωνίζονται για αυτή
την τελειότητα, αναζητούν μόνο τον έπαινο,
την αίσθηση ανωτερότητας, την κολακεία ή τα
προς το ζην, αντί να αγωνίζονται για την
τελειότητα του πνεύματος, δεν αντέχουν τον
λόγο Μου όταν τους δείχνει τα λάθη τους.
Τότε θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα έργο
διαφορετικό από το δικό μου, όπου θα είναι
ελεύθεροι να κάνουν τη θέλησή τους. Δεν
έχουν ακόμη κατανοήσει ότι το μόνο πράγμα
που πρέπει να κάνουν οι ακροατές κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεών Μου είναι να Με
ακούν με τη μεγαλύτερη δυνατή ανάταση,
ώστε να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν το
μήνυμά Μου στη συνέχεια. (140, 72 -74)
24. Έχω πει ότι θα έρθει ο καιρός της
σύγχυσης, της ανυπακοής, κατά τον οποίο ο
"εργάτης" θα ξεσηκωθεί και θα ισχυριστεί ότι

η διακήρυξή μου μέσω της ανθρώπινης
διάνοιας δεν θα τελειώσει. Αλλά θα έρθει η
ώρα που ο λόγος μου θα εκπληρωθεί, ακόμη
κι αν ο άνθρωπος θέλει να αντιταχθεί στο
θέλημά μου.
25. Πόσα λάθη στο δρόμο έχουν διαπράξει
πολλοί από εκείνους στους οποίους έχω
αναθέσει μια αποστολή και μια χάρη. Πόση
ακατανοησία βλέπω να εξαπλώνεται ανάμεσα
στα παιδιά Μου μετά το 1950.
26 Με την έλλειψη κατανόησης και την
ανοησία, ο άνθρωπος αρνείται τη βοηθητική
μου αγάπη, την εξουσία και τη χάρη, και
απομακρύνεται από την αληθινή οδό του
νόμου, της αρμονίας και της αλήθειας.
27. Για άλλη μια φορά το Ισραήλ θα διαιρεθεί
από φυλή σε φυλή, για άλλη μια φορά θα
διχαστεί και θα θελήσει να καταπατήσει τον
καθαρό και αγνό Νόμο που παρέδωσα στα
χέρια του- για άλλη μια φορά το Ισραήλ θα
αναζητήσει τους προηγούμενους δρόμους και
θα πέσει στην ειδωλολατρία και τον
φανατισμό. Θα στραφεί προς τις αιρέσεις και
θα πέσει σε σύγχυση, σε σκοτάδι, και θα
γευτεί τα ευχάριστα και ψεύτικα λόγια που
θα του προσφέρει ο άνθρωπος.
28. Όταν η εκκλησία και οι αιρετικοί δουν ότι
το Ισραήλ είναι διχασμένο, ότι το Ισραήλ
αρνείται το ένα το άλλο και είναι αδύναμο, θα
αναζητήσουν λόγους για να αρπάξουν το
κόσμημα ανεκτίμητης αξίας, να πάρουν την
κιβωτό της Νέας Διαθήκης για τον εαυτό τους
και να πουν αύριο ότι είναι οι αληθινοί
αγγελιοφόροι του Θεού ανάμεσα στην
ανθρωπότητα και οι εκπρόσωποι της
Θεότητάς Μου. (363, 47 – 49,51 , 57)
Προτροπές προς τους ακροατές σχετικά με
το έργο του Πνεύματος
29. Θέλω να έχετε μια σαφή ιδέα για το τι
είναι αυτή η Διδασκαλία μετά το τέλος της
διακήρυξής μου, ώστε να την ακολουθήσετε
με σωστό τρόπο- γιατί μέχρι τώρα, ανάμεσα
στα πλήθη που έχουν ακούσει το λόγο μου,
δεν έχουν εμφανιστεί 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 απέχει πολύ από την αληθινή
πνευματικότητα.
30 Πρέπει να είστε δυνατοί για να
παραδεχτείτε στον εαυτό σας ότι έχετε
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παραστρατήσει- πρέπει να μαζευτείτε για να
βελτιώσετε τις συνήθειές σας και να
αγωνιστείτε με ζήλο ώστε η αλήθεια και η
καθαρότητα αυτής της διδασκαλίας να
λάμψει ανάμεσά σας.
31 Μη φοβάστε να αλλάξετε το εξωτερικό
μέρος των μορφών λατρείας και λατρείας
σας, αρκεί να μη διαστρεβλώσετε την ουσία
της διδασκαλίας μου. (252, 28 - 30)
32 Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χρόνο που
σας απομένει,
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.
33. Μέχρι σήμερα, σας έλειπε η πίστη για να
καταργήσετε τα σχήματα, τις τελετές και τα
σύμβολά σας και να Με αναζητήσετε
πνευματικά στο άπειρο. Σας έλειπε το θάρρος
να γίνετε πνευματικοί και επινοήσατε ένα
είδος εικονικής πνευματικότητας, πίσω από
την οποία κρύβετε τον υλισμό και τα λάθη
σας.
34. Δεν σας θέλω υποκριτές, αλλά ειλικρινείς
και αληθινούς. 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 μπερδέψετε τους ανθρώπους με τα
έργα σας.
35 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 δρόμο σας που να είναι
άξιος να κατευθύνει τα βήματά σας - να
καθοδηγεί τον εαυτό σας με τη συνείδηση και
με τη γνώση που αποκτήσατε στη διδασκαλία
μου. Έτσι, δεν θα έχετε κανέναν να
κατηγορήσετε για τυχόν παραλήψεις ή λάθη.
(271, 27 - 30)
36. Από την αρχή της εκδήλωσής μου μέσω
του ανθρώπινου νου, ήταν θέλημά μου να
κάνετε πρακτική χρήση των πνευματικών σας
χαρισμάτων και να ξεκινήσετε την πνευματική
σας αποστολή, έτσι 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.
37. Κάποιοι γνώριζαν πώς να ερμηνεύουν τη
Θεία Σκέψη και προσπάθησαν να την
πραγματοποιήσουν. Υπάρχουν όμως και
εκείνοι - και αυτοί είναι η πλειοψηφία - που
έχουν παρεξηγήσει το νόημα αυτού του
Έργου.
38. Αυτά είναι τα λάθη στα οποία αντιτίθεμαι
μεταξύ αυτού του λαού εδώ, επειδή δεν θέλω
η ανθρωπότητα να κοροϊδεύει εκείνους που
έχουν διδαχθεί για τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα. (267, 65 - 67)
39. Ενώ μερικοί ενδιαφέρονταν μόνο για το
νόημα του λόγου μου και επιθυμούσαν πάντα
την πρόοδο και την ανάπτυξη του πνεύματός
τους, άλλοι ήταν περισσότερο ευχαριστημένοι
με την εξωτερική λατρεία. Ομοίως, ενώ οι
πρώτοι χαίρονταν όταν λάμβαναν
διδασκαλίες για την πνευματικότητα, οι
δεύτεροι ενοχλούνταν όταν αναφέρονταν τα
σφάλματά τους.
40 Εγώ μόνο γνωρίζω ποιος θα πρέπει να
λογοδοτήσει σε Μένα για όλα όσα θα έπρεπε
να έχουν γίνει γνωστά μέσω των φωνοφόρων
Μου και όσα έχουν αποκρυβεί (270, 8 - 9).
41 Σκεφτείτε, και θα δείτε ότι η ομόνοια που
χρειάζεστε είναι πνευματική, και θα την
επιτύχετε όταν ξεπεράσετε τα πάθη και τις
αυταρχικότητές σας.
42 Πώς μπορείτε να κάνετε ειρήνη, αν ο
καθένας διακηρύσσει ότι το δικό του είναι το
μόνο αληθινό και συγχρόνως πολεμάει το
δικό του ως ψευδές;
43 Ο φανατισμός είναι σκοτάδι, είναι
τύφλωση, είναι άγνοια, και οι καρποί του δεν
μπορούν ποτέ να είναι φως. (289, 8 - 10)
44 Αληθινά σας λέω, αν δεν ενωθείτε όπως
είναι το θέλημά Μου, η ανθρωπότητα θα σας
διασκορπίσει και θα σας διώξει από τη μέση
της, όταν δει ότι η ζωή σας είναι διαφορετική
από αυτό που κηρύττετε.
45 Τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι
ανακαλύψουν ότι σε κάθε εκκλησία υπάρχει
μια διαφορετική λατρευτική μορφή και ένας
διαφορετικός τρόπος άσκησης της
διδασκαλίας μου;
46. Σας εμπιστεύομαι τα τρία τελευταία
χρόνια της εκδήλωσής μου, ώστε να
εργαστείτε για την ενοποίηση αυτού του λαού
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- μια ενοποίηση που περιλαμβάνει τόσο το
πνευματικό όσο και το εξωτερικό, ώστε το
έργο σας, γεμάτο αρμονία και ομοφωνία, να
είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι όλοι σας,
στους διαφορετικούς τόπους συγκέντρωσης
και σε διαφορετικά μέρη της χώρας,
διδαχθήκατε από έναν Δάσκαλο: Ο ΘΕΌΣ.
(252, 69 - 71)

παρηγοριά για τη θλίψη του, μια σταγόνα
βάλσαμο για τον πόνο του, βρίσκει το σπίτι
του φωτισμένο κατά την επιστροφή του από
ένα φως που είναι ευλογία, χαρά και ειρήνη.
(293, 32 - 33)
52 Στο τραπέζι μου, αυτή τη στιγμή, και ο
άνδρας και η γυναίκα θα είναι απόστολοι- σ'
αυτό το τραπέζι θα βάλω το πνεύμα σας.
53 Οι γυναίκες ήταν αυτές που κράτησαν
ψηλά το πνευματιστικό λάβαρο σε αυτή την
εποχή, αφήνοντας το σημάδι του αποστόλου
στο δρόμο, τηρώντας με ζήλο το νόμο του
Κυρίου.
54. Στη νέα Αποστολική Μου ιδιότητα, η
γυναίκα θα είναι δίπλα στον άνδρα, και δεν
θα υπάρχουν συγκεκριμένες ηλικίες για να
Με υπηρετούν: και ο ενήλικας και το παιδί ή
ο ηλικιωμένος θα το κάνουν, το νεαρό κορίτσι
καθώς και η μητέρα. Γιατί σας λέω για άλλη
μια φορά ότι το πνεύμα σας είναι αυτό που
αναζητώ και ότι έχει αφήσει προ πολλού πίσω
του την παιδική του ηλικία. (69, 16 u. - 17o.)
55. Αν σας είπα στη Δεύτερη Εποχή ότι η
Βασιλεία Μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο,
σήμερα σας λέω ότι ούτε η δική σας είναι
εδώ, επειδή αυτός ο κόσμος, όπως ήδη
γνωρίζετε, είναι μόνο μια μετάβαση για τον
άνθρωπο.
56. Σας διδάσκω την αληθινή ζωή που ποτέ
δεν βασίστηκε στον υλισμό. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι ισχυροί της γης θα
ξεσηκωθούν και πάλι ενάντια στο Δόγμα μου.
Έρχομαι σε σας με την αιώνια Διδασκαλία
μου, με τη διδασκαλία μου που ισχύει για
πάντα, η οποία αποτελείται από αγάπη,
σοφία και δικαιοσύνη. Ωστόσο, δεν θα γίνει
αμέσως κατανοητό, η ανθρωπότητα θα Με
καταδικάσει και πάλι, θα Με σταυρώσει και
πάλι. Ωστόσο, γνωρίζω ότι η διδασκαλία Μου
πρέπει να περάσει μέσα από όλα αυτά για να
αναγνωριστεί και να αγαπηθεί. Ξέρω ότι
αργότερα, οι πιο άγριοι διώκτες Μου θα
γίνουν οι πιο πιστοί και απαρνημένοι σπορείς
Μου, γιατί θα τους δώσω πολύ μεγάλες
αποδείξεις της αλήθειας Μου.
57 Αυτός ο Νικόδημος της "Δεύτερης Εποχής",
ένας πρίγκιπας μεταξύ των ιερέων, ο οποίος
αναζήτησε τον Ιησού για να μιλήσει μαζί του
για σοφές και βαθιές διδασκαλίες, θα
εμφανιστεί και πάλι σε αυτόν τον καιρό για
να ερευνήσει επιμελώς το έργο μου και να
στραφεί προς αυτόν.

Αληθινή μαθητεία, νέοι απόστολοι
47. Μην προσπαθήσετε να περιορίσετε αυτό
το Έργο, το οποίο είναι παγκόσμιο και άπειρο,
ούτε να θέσετε όρια στην πνευματική σας
ανάπτυξη, γιατί όσο περισσότερο βυθίζεστε
στο μονοπάτι των καλών έργων και της
μελέτης, τόσο μεγαλύτερες αποκαλύψεις θα
λαμβάνετε. Θα δείτε το Θείο Έργο να
αναδύεται από το πιο ασήμαντο, θα το δείτε
να εκδηλώνεται σε όλα όσα δημιουργούνται,
θα το νιώσετε να πάλλεται μέσα στην ύπαρξή
σας.
48. Αυτή είναι η απλότητα με την οποία
διδάσκω τον πνευματιστή μαθητή, ώστε να
είναι και αυτός απλός όπως ο Δάσκαλός του.
Ο μαθητής πρέπει να πείθει και να
προσηλυτίζει με την αλήθεια των λόγων του
και τη δύναμη των έργων του, χωρίς να
προσπαθεί να εντυπωσιάσει κανέναν με
μυστηριώδεις δυνάμεις ή εξαιρετικές
ικανότητες.
49. Ο αληθινός μαθητής θα γίνει μεγάλος με
την απλότητά του. Θα κατανοήσει τον
Δάσκαλό του και ταυτόχρονα θα γίνει
κατανοητός από τους συνανθρώπους του.
(297, 15 - 17)
50 Μαθητής του Ιησού είναι εκείνος που
κατακτά με τον λόγο, που πείθει και
παρηγορεί, που ανυψώνει και αφυπνίζει, που
κάνει τον κατακτημένο νικητή του εαυτού του
και των αντιξοοτήτων.
51. Ένας απόστολος του Χριστού δεν μπορεί
να φέρει εγωισμό στην καρδιά του,
σκεπτόμενος μόνο τα δικά του βάσανα ή τις
δικές του θλίψεις. Δεν ανησυχεί για τα δικά
του και σκέφτεται τους άλλους, με την
απόλυτη σιγουριά ότι δεν έχει παραμελήσει
τίποτα, γιατί ο Πατέρας βοηθάει αμέσως
αυτόν που άφησε τα δικά του πίσω για να
αφοσιωθεί σε ένα παιδί του Κυρίου που έχει
ανάγκη πνευματικής βοήθειας. Και εκείνος
που ξεχνά τον εαυτό του για να φέρει ένα
χαμόγελο ελπίδας στον πλησίον του, μια
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58. Ότι ο Σαούλ, που ονομάζεται Παύλος, ο
οποίος, αφού Με καταδίωξε με μανία, έγινε
ένας από τους μεγαλύτερους αποστόλους
Μου, θα εμφανιστεί και πάλι στον Δρόμο
Μου, και παντού θα εμφανιστούν οι νέοι
μαθητές Μου, άλλοι με θέρμη, άλλοι με
άρνηση. Η παρούσα ώρα έχει μεγάλη
σημασία, ο χρόνος για τον οποίο σας μιλάω
πλησιάζει όλο και πιο κοντά σας. (173, 45 –
48)
59. Οι άνθρωποι χρειάζονται εκείνους που
είναι ικανοί να παραμένουν σταθεροί στις
δοκιμασίες, εκείνους που είναι εξοικειωμένοι
με τους μεγάλους αγώνες του κόσμου και του
πνεύματος. Είναι αυτοί που μπορούν να
δώσουν κατεύθυνση στην ανθρωπότητα και
να την καθοδηγήσουν, γιατί στις καρδιές τους
δεν θα υπάρχει η επιθυμία να καταπιέζουν ή
να κυριαρχούν σε κανέναν. Δεν μπορούν να
δώσουν καταφύγιο στον εγωισμό, επειδή στις
στιγμές της εξύψωσής τους ένιωσαν το έλεος
του Κυρίου, ο οποίος τους περιλούζει με
αγάπη, ώστε να μπορούν να δώσουν από
αυτό το έλεος στους αδελφούς τους. (54, 53)

65. Αυτή η αλήθεια, η οποία έχει
διαστρεβλωθεί ανά πάσα στιγμή από την
ανθρωπότητα, θα αποκατασταθεί και το φως
της θα λάμψει με τέτοια δύναμη που θα
φαίνεται στους ανθρώπους σαν να είναι κάτι
καινούργιο, αν και είναι το ίδιο φως που
πάντα φώτιζε την πορεία ανάπτυξης των
παιδιών της Θεότητάς μου.
66 Πολλοί είναι εκείνοι που πέθαναν επειδή
μίλησαν την αλήθεια- πολλοί είναι και εκείνοι
που υποβλήθηκαν σε βασανιστήρια επειδή
δεν σιώπησαν τη φωνή που μιλούσε μέσα
τους.
67. Μη νομίζετε ότι ο Ουρανός έστειλε μόνο
εκείνους που σας μίλησαν για το πνεύμα, την
αγάπη, την ηθική - όχι, έστειλε επίσης
εκείνους που σας έδωσαν τους καλούς
καρπούς της επιστήμης, εκείνη τη γνώση που
φέρνει φως στη ζωή των ανθρώπων, που
ελαφρύνει τα βάρη τους και ανακουφίζει τις
δυσκολίες τους. Όλοι τους υπήρξαν
αγγελιοφόροι μου.
68. Υπάρχουν και άλλοι που, αν και δεν
φέρνουν διδασκαλίες πνευματικής ηθικής ή
επιστημονικές ανακαλύψεις, φέρνουν το
μήνυμα που διδάσκει να αισθανόμαστε και
να θαυμάζουμε τις ομορφιές της
δημιουργίας. Είναι αγγελιοφόροι από Μένα
που έχουν το καθήκον να φέρνουν χαρά και
βάλσαμο στις καρδιές των θλιμμένων.
69. Όλοι τους ήπιαν ένα πικρό ποτήρι όταν
συνειδητοποίησαν την ακατανόητη ύπαρξη
ενός κόσμου τυφλού στην αλήθεια, μιας
ανθρωπότητας αναίσθητης στην ομορφιά και
το καλό. Και όμως, όταν σας είπα ότι σε αυτή
την Εποχή όλα θα αποκατασταθούν, όταν σας
ανακοίνωσα ότι όλα θα επιστρέψουν στο
σωστό δρόμο και ότι όλες οι διδασκαλίες Μου
θα ξαναδώσουν το αρχικό τους νόημα,
μπορείτε να πιστέψετε ότι μια εποχή
πνευματικής λαμπρότητας είναι κοντά για
αυτόν τον κόσμο, αν και δεν πρέπει να
ξεχνάτε ότι πριν συμβεί αυτό, όλα θα κριθούν
και θα εξαγνιστούν. (121, 9 - 16)
70. Κάθε φορά που μια αποκάλυψη του Θεού
πρόκειται να φωτίσει τους ανθρώπους, έχω
στείλει σ' αυτούς οδοδείκτες ή προφήτες για
να τους προετοιμάσουν, ώστε το φως αυτό να
γίνει γνωστό από αυτούς. Αλλά μη νομίζετε
ότι μόνο εκείνοι είναι οι αγγελιοφόροι Μου
που φέρνουν μηνύματα για το πνεύμα. Όχι,
μαθητές, όλοι όσοι σπέρνουν το καλό

Οι αγγελιοφόροι του Θεού σε όλο τον κόσμο
και σε όλες τις εποχές
60. Οι λαοί της γης δεν στερήθηκαν ποτέ το
Πνευματικό Φως. Αληθινά σας λέω, όχι μόνο
αυτός ο λαός εδώ είχε προφήτες και
αγγελιοφόρους, αλλά σε όλους έχω στείλει
αγγελιοφόρους για να τους αφυπνίσω.
61. Με βάση το φως και την αλήθεια των
διδασκαλιών τους, καθώς και την ομοιότητα
με όσα σας έχω αποκαλύψει, μπορείτε να
κρίνετε τα λόγια τους.
62 Κάποιοι έζησαν πριν από τον ερχομό του
Μεσσία, άλλοι εργάστηκαν μετά την ύπαρξή
μου ως άνθρωπος, αλλά όλοι έφεραν ένα
πνευματικό μήνυμα στους ανθρώπους.
63 Αυτές οι διδασκαλίες -όπως και οι δικές
μου- έχουν υποστεί παραμορφώσεις- διότι,
αν δεν έχει αλλάξει το νόημά τους, έχουν
ακρωτηριαστεί ή έχουν αποκρυφτεί από τους
ανθρώπους που διψούν για αλήθεια.
64. Υπάρχει μία αλήθεια και μία ηθική που
αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους μέσω
αγγελιοφόρων, προφητών και υπηρετών.
Γιατί, λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν
διαφορετικές ιδέες για την αλήθεια, την ηθική
και τη ζωή;
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ανάμεσα στους ανθρώπους σε οποιαδήποτε
μορφή του είναι αγγελιοφόρος από Μένα.
71. Μπορείτε να συναντήσετε αυτούς τους
αγγελιοφόρους σε όλα τα μονοπάτια της ζωής
σας, τόσο στις θρησκευτικές κοινότητες όσο
και στις επιστήμες - μεταξύ των ανθρώπων
που κυβερνούν ή μεταξύ εκείνων που δίνουν
καλές διδασκαλίες.
72 Ένας καλός υπηρέτης μου δεν παρεκκλίνει
ποτέ από το μονοπάτι που πρέπει να
διανύσει- προτιμά να πεθάνει στο δρόμο
παρά να υποχωρήσει. Το παράδειγμά του
είναι ένας σπόρος φωτός στη ζωή των
γειτόνων του και τα έργα του είναι
παραδείγματα για τους άλλους. Ω, μακάρι η
ανθρωπότητα να μπορούσε να καταλάβει τα
μηνύματα που της στέλνω μέσω αυτών! Αλλά
δεν είναι έτσι, διότι υπάρχουν πολλοί
άνθρωποι που έχουν ευαίσθητες αποστολές
στον κόσμο, αλλά αφήνουν το βλέμμα τους
να απομακρυνθεί από αυτά τα μεγάλα
παραδείγματα για να ακολουθήσουν ένα
μονοπάτι πιο ευχάριστο για αυτούς. (105, 13
– 15)
73 αλλά τι κάνατε με εκείνους τους
ανθρώπους, την ανθρωπότητα, τους οποίους
έστειλα σε σας για να σας υπενθυμίσω τον
Δρόμο Μου, τον Δρόμο της Πίστης, που είναι
αυτός της Σοφίας, της Αγάπης και της
Ειρήνης;
74. Δεν θέλατε να μάθετε τίποτα για τα
καθήκοντά τους και τους πολεμούσατε με την
υποκριτική πίστη που έχετε λόγω των
θεωριών και των δογμάτων σας.
75. Τα μάτια σας δεν θέλησαν να δουν το φως
που σας έφερε ο καθένας από τους
αγγελιοφόρους μου ως μήνυμα αγάπης, είτε
τους αποκαλείτε προφήτες, μάντεις,
φωτισμένους ανθρώπους, γιατρούς,
φιλοσόφους, επιστήμονες ή ποιμένες.
76. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν χάρισμα, αλλά
δεν θέλατε να αναγνωρίσετε το φως τους. Σας
προηγήθηκαν, αλλά δεν θέλατε να
ακολουθήσετε τα βήματά τους.
77. Σας άφησαν το παράδειγμα μιας ζωής
θυσίας, πόνου και φιλανθρωπίας, αλλά
φοβηθήκατε να τους μιμηθείτε, επειδή δεν
γνωρίζατε ότι ο πόνος εκείνων που Με
ακολουθούν είναι χαρά για το πνεύμα, ένα
μονοπάτι γεμάτο λουλούδια και ένας
ορίζοντας γεμάτος υποσχέσεις.

78 Δεν ήρθαν για να αναπνεύσουν την
ευωδία των λουλουδιών της γης, ούτε για να
μεθύσουν από τις πρόσκαιρες απολαύσεις
του κόσμου, επειδή η επιθυμία του νου τους
δεν ήταν πλέον για το ακάθαρτο, αλλά για το
υψηλό.
79. Υπέφεραν, αλλά δεν επιδίωξαν να
παρηγορηθούν, διότι γνώριζαν ότι είχαν έρθει
για να παρηγορηθούν. Δεν περίμεναν τίποτα
από τον κόσμο, γιατί μετά τον αγώνα της
ζωής, περίμεναν τη χαρά να γίνουν μάρτυρες
της ανάστασης των πνευματικών όντων στην
πίστη και τη ζωή - όλων εκείνων που είχαν
απαρνηθεί την αλήθεια.
80. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι για τους
οποίους σας μιλάω; Σας λέω, είναι όλοι
εκείνοι που σας έφεραν μηνύματα φωτός,
αγάπης, ελπίδας, υγείας, πίστης, σωτηρίας.
Το όνομα που είχαν δεν έχει σημασία, ούτε ο
τρόπος ζωής με τον οποίο τους είδατε να
εμφανίζονται, ούτε ο τίτλος που έφεραν στη
γη. (263, 18- 24)
81. Πρέπει να σας πω για άλλη μια φορά ότι
αυτός ο λαός που σχηματίζεται γύρω από τις
εκδηλώσεις Μου δεν είναι ένας λαός που ο
Πατέρας, με την αγάπη Του, τοποθετεί πάνω
από τους άλλους λαούς της γης. Ο Κύριος έχει
στρέψει το βλέμμα Του πάνω της μόνο και
μόνο επειδή τη διαμόρφωσε από πνευματικά
όντα που υπήρχαν πάντα στον κόσμο όταν
κατέβαινε μια νέα Θεία Αποκάλυψη. Είναι
πνευματικά παιδιά αυτού του έθνους του
Ισραήλ, του λαού των προφητών, των
αγγελιοφόρων, των προφητών και των
πατριαρχών.
82 Ποιος καλύτερος από αυτούς θα μπορούσε
να Με δεχτεί αυτή την εποχή, να κατανοήσει
τη νέα μορφή της αποκάλυψής Μου και να
γίνει μάρτυρας της εκπλήρωσης των
υποσχέσεών Μου; (159, 51 – 52)
83. Κατέβηκα στην αγκαλιά του λαού του
Ισραήλ, η πλειοψηφία του οποίου βρίσκεται
στην πατρίδα 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 στον
κόσμο σήμερα έναν μεγάλο θησαυρό σοφίας.
(269,2 u.)
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...αυτό σημαίνει Μεξικό.
84. Αγαπημένα μου παιδιά, εσείς που έχετε
έρθει σε μικρούς αριθμούς, αληθινά σας λέω:
Το διεισδυτικό μου βλέμμα ανακαλύπτει
παντού τους εκλεκτούς Μου που αισθάνονται
στο πνεύμα τους ότι τώρα είναι η ώρα της
Παρουσίας Μου. Δεν έχουν ακούσει τον λόγο
Μου όπως εσείς, αλλά στο πνεύμα τους
ακούνε μια φωνή που τους λέει ότι είμαι και
πάλι ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ότι έχω
έρθει πνευματικά "στο σύννεφο". Σε μερικούς
θα επιτρέψω να Με δουν με τα μάτια του
πνεύματος, σε άλλους με τη βοήθεια της
διαίσθησης, ενώ στους υπόλοιπους θα κάνω
την αγάπη Μου έντονα αισθητή, ώστε να
νιώσουν την παρουσία του πνεύματός Μου.
(346, 13)
85. Σύντομα οι διαισθητικοί, οι εμπνευσμένοι,
οι πνευματικά ευαίσθητοι θα σηκωθούν και
θα καταθέσουν στα έθνη μαρτυρία για όσα
βλέπουν με το πνεύμα, για όσα αισθάνονται,
για όσα ακούν και λαμβάνουν. Σας ξαναλέω
ότι ο λαός Μου δεν περιορίζεται σε εκείνους
που Με έχουν ακούσει μέσω αυτών των
φορέων φωνής, αλλά ότι έχω στείλει τους
υπηρέτες Μου σε διάφορα σημεία της γης για
να προετοιμάσουν τα μονοπάτια και να
καθαρίσουν τα χωράφια στα οποία αργότερα
θα έρθουν οι σπορείς.
86 Τους ενισχύω και τους ευλογώ, επειδή το
έργο της ημέρας τους είναι θλιβερό, ο δρόμος
τους είναι γεμάτος αγκάθια. Η κοροϊδία, ο
χλευασμός, η συκοφαντία και η δολιότητα
τους ακολουθούν παντού. Όμως αυτοί προβλέποντας και εμπνευσμένοι- γνωρίζουν
ότι έχουν σταλεί από Μένα και είναι
πρόθυμοι να φτάσουν μέχρι το τέλος του
δρόμου για την εκπλήρωση της αποστολής
τους. (284,50 - 51)
87. Σας προσκαλώ να εισέλθετε στη Βασιλεία
Μου. Καλώ όλους τους λαούς της γης χωρίς
καμιά προτίμηση, αλλά ξέρω ότι δεν θα Με
ακούσουν όλοι.
88. Η ανθρωπότητα έχει σβήσει το λυχνάρι
της και βαδίζει στο σκοτάδι. Όπου όμως το
σφάλμα γίνεται αισθητό, θα εμφανιστεί ένας
φωτισμένος από μένα, ο οποίος θα σκορπίσει
φως στο περιβάλλον του - ένας πνευματικός
φύλακας, ο οποίος παρακολουθεί και
περιμένει το σημάδι μου για να αφήσει να
ακουστεί η κλήση συναγερμού, η οποία
αφυπνίζει και ταρακουνάει.

89. Η αγάπη αυτών των αγγελιοφόρων ας
γίνει καρποφόρος σπόρος στις καρδιές σας.
Μην τους απορρίπτετε όταν εμφανίζονται
μπροστά σας με εξωτερική φτώχεια. Ακούστε
τους, γιατί έρχονται στο όνομά μου για να σας
μεταδώσουν μια ικανότητα που δεν γνωρίζετε
αυτή τη στιγμή. Θα σας διδάξουν την τέλεια
προσευχή, θα σας απελευθερώσουν από τα
δεσμά του υλισμού με τα οποία είστε δέσμιοι,
θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε την
πνευματική ελευθερία που θα σας ανυψώσει
σε Μένα. (281,33)
90. Αν κάποιος εμφανιστεί και ισχυριστεί ότι
είναι ο Χριστός που ξαναγίνεται άνθρωπος,
μην τον πιστέψετε. Διότι όταν σας
ανακοίνωσα ότι θα επιστρέψω, σας έδωσα να
καταλάβετε ότι αυτό θα γινόταν σε πνεύμα.
Αν κάποιος σας πει ότι είμαι ο αγγελιοφόρος
του Θεού, μην τον εμπιστευτείτε, διότι οι
αληθινοί αγγελιοφόροι δεν καυχιούνται ούτε
διακηρύσσουν την αποστολή που τους έχει
ανατεθεί. Αναγνωρίζονται μόνο από τα έργα
τους. Είναι θέμα των ανθρώπων να πουν αν
αυτός ο άνθρωπος είναι αγγελιοφόρος του
Κυρίου. Θυμάστε που σας είπα ότι το δέντρο
θα γινόταν γνωστό από τον καρπό του;
91. Δεν σας απαγορεύω να δοκιμάζετε τους
"καρπούς των δέντρων", αλλά πρέπει να είστε
εξοπλισμένοι ώστε να μπορείτε να διακρίνετε
τους καλούς καρπούς από τους κακούς.
92. Εκείνους που αγαπούν την αλήθεια θα
τους στήσω ως λυχνάρια για να φωτίζουν το
μονοπάτι των συνανθρώπων τους. (131, 5 - 7).
93. Οι εποχές που χρειαζόσασταν έναν
πνευματικό οδηγό στον κόσμο έχουν περάσει.
Από τώρα και στο εξής, όποιος ακολουθεί
αυτό το μονοπάτι δεν θα έχει άλλο δρόμο
από αυτόν του Νόμου μου, ούτε άλλο οδηγό
από αυτόν της συνείδησής του.
94 Παρ' όλα αυτά, θα υπάρχουν πάντα
άνδρες και γυναίκες με μεγάλο φως και
πνευματική δύναμη που θα βοηθούν τα
πλήθη με το παράδειγμα και την έμπνευσή
τους.
95. Αν ήταν διαφορετικά, θα σας είχα ήδη
στείλει πνεύματα σαν τον Μωυσή ή σαν 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.
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96. Ποιος τα βλέπει;: Κανείς. Αλλά αν
οπλιστείτε, θα νιώσετε από πάνω σας την
παρουσία μεγάλων πνευμάτων που ήταν
πάντα σε επαφή με την ανθρωπότητα και
είχαν μεγάλες αποστολές να επιτελέσουν σε
αυτήν. (255,40–41)

επέβαλε στους ανθρώπους όχι μόνο να
πολλαπλασιάζονται και το ανθρώπινο γένος
να συνεχίζει να μεγαλώνει, αλλά και τα
συναισθήματά τους να γίνονται όλο και πιο
υψηλά και ο νους τους να αναπτύσσεται
απρόσκοπτα. Αλλά αν ο πρώτος νόμος είχε ως
στόχο του τη διάδοση της ανθρώπινης φυλής
- πώς μπορείτε να υποθέσετε ότι ο ίδιος
Πατέρας θα σας τιμωρούσε επειδή
υπακούσατε και εκπληρώσατε μια εντολή
Του; Είναι δυνατόν, άνθρωποι, να υπάρχει
μια τέτοια αντίφαση στον Θεό σας;
5. Δείτε τι υλική ερμηνεία έδωσαν οι
άνθρωποι σε μια παραβολή που σας μιλούσε
μόνο για την αφύπνιση του πνεύματος στον
άνθρωπο. Επομένως, κατανοήστε τη
διδασκαλία μου και μη λέτε πλέον ότι
πληρώνετε το χρέος που οι πρώτοι κάτοικοι
της γης ανέλαβαν με την ανυπακοή τους στον
Πατέρα τους. Έχετε μια υψηλότερη αντίληψη
της θείας δικαιοσύνης. (150,45-46)
6. Τώρα είναι η ώρα που μπορείτε να
καταλάβετε τα λόγια Μου: "Να αυξάνεστε και
να πολλαπλασιάζεστε", δηλαδή ότι αυτό
πρέπει να γίνει και πνευματικά, και ότι πρέπει
να γεμίσετε το σύμπαν με τα καλά σας έργα
και τις φωτεινές σας σκέψεις. Καλωσορίζω
όλους όσοι θέλουν να έρθουν πιο κοντά Μου
- όλους όσοι αγωνίζονται για την τελειότητα.
(150, 48-49)

II Ανασκόπηση των
χρόνων της πρώτης και
της δεύτερης
αποκάλυψης
Κεφάλαιο 9 - Ιστορίες και μορφές
του λαού του Ισραήλ
Η ιστορία της πτώσης του ανθρώπου
1 Η ιστορική παράδοση για τους πρώτους
ανθρώπους που κατοίκησαν τη γη
μεταβιβάστηκε από γενιά σε γενιά μέχρι που
καταγράφηκε στο βιβλίο της "Πρώτης φοράς".
Πρόκειται για μια ζωντανή παραβολή των
πρώτων ανθρώπων που έζησαν στη γη. Η
αγνότητα και η αθωότητά τους τους
επέτρεπαν να αισθάνονται το χάδι της
Μητέρας Φύσης. Μεταξύ όλων των όντων
υπήρχε μια φιλική σχέση και μεταξύ όλων των
πλασμάτων μια ανεπιφύλακτη αδελφοσύνη.
(105,42)
2 Με μια Θεία Παραβολή ενέπνευσα τους
πρώτους ανθρώπους, ώστε να έχουν μια
πρώτη γνώση του πεπρωμένου τους, αλλά το
νόημα των αποκαλύψεών Μου
παρερμηνεύτηκε.
3 Όταν σας μίλησαν για το δέντρο της ζωής,
από το οποίο έφαγε ο άνθρωπος, τη γνώση
του καλού και του κακού, αυτό έγινε μόνο για
να καταλάβετε ότι, όταν ο άνθρωπος
απέκτησε επαρκή γνώση για να διακρίνει
μεταξύ σωστού και λάθους, και έτσι έγινε
υπεύθυνος για τις πράξεις του, άρχισε από
τότε να θερίζει τους καρπούς των έργων του.
(150,42)
4 Ξέρετε ότι ο Θεός είπε στους ανθρώπους:
"Να αυξάνεστε και να πληθύνεστε και να
γεμίζετε τη γη". Αυτός ήταν ο αρχικός νόμος
που σας δόθηκε, ω λαέ. Αργότερα, ο Πατέρας

Ελεύθερη βούληση και προπατορικό
αμάρτημα
7. Μου λέτε ότι εξαιτίας της ελεύθερης
βούλησής σας έχετε υποπέσει σε λάθη και
σφάλματα. Σε αυτό σας απαντώ ότι μέσω
αυτού του χαρίσματος μπορείτε να
ανυψωθείτε απείρως πέρα από το σημείο
από το οποίο ξεκινήσατε στην αρχή της
εξέλιξής σας.
8 εκτός από την ελευθερία της βούλησης,
έδωσα σε κάθε πνεύμα το φως μου στη
συνείδησή του, για να μην πλανηθεί κανείςαλλά όσοι δεν ήθελαν να ακούσουν τη φωνή
μου ή δεν ήθελαν να εισέλθουν στο
εσωτερικό τους με την επιθυμία για
πνευματικό φως, σύντομα παρασύρθηκαν
από τις αμέτρητες ομορφιές της ανθρώπινης
ζωής, έχασαν το στήριγμα του νόμου μου για
το πνεύμα τους και αναγκάστηκαν να
σκοντάψουν και να πέσουν.
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9. Ένα και μόνο αδίκημα επέφερε πολλές
οδυνηρές συνέπειες, και αυτό γιατί η ατέλεια
δεν είναι σε αρμονία με τη Θεία Αγάπη.
10 Εκείνους που, αφοσιωμένοι και
μετανοημένοι, επέστρεψαν αμέσως στον
Πατέρα, ζητώντας του με πραότητα να τους
καθαρίσει και να τους απαλλάξει από το κακό
που μόλις είχαν κάνει, ο Κύριος τους δέχτηκε
με άπειρη αγάπη και έλεος, παρηγόρησε το
πνεύμα τους, τους έστειλε να επανορθώσουν
τα σφάλματά τους και τους επιβεβαίωσε στο
έργο τους.
11 Μη νομίζετε ότι όλοι επέστρεψαν πράοι
και συντετριμμένοι μετά την πρώτη τους
ανυπακοή. Όχι, πολλοί ήρθαν γεμάτοι
αλαζονεία και δυσαρέσκεια. Άλλοι, γεμάτοι
ντροπή, γνωρίζοντας το σφάλμα τους,
θέλησαν να δικαιολογήσουν τα αδικήματά
τους ενώπιον Μου, και μακριά από το να
εξαγνιστούν μέσω της μετάνοιας και της
διόρθωσης, που είναι απόδειξη
ταπεινοφροσύνης, αποφάσισαν να
δημιουργήσουν για τον εαυτό τους μια ζωή
σύμφωνα με τον δικό τους τρόπο, έξω από
τους νόμους που η αγάπη Μου ορίζει.
12 Τότε, η δικαιοσύνη μου τέθηκε σε
εφαρμογή - αλλά όχι για να τους τιμωρήσει,
αλλά για να τους κάνει καλύτερους - όχι για
να τους καταστρέψει, αλλά για να τους
διατηρήσει για πάντα, δίνοντάς τους μια
πλήρη ευκαιρία να τελειοποιηθούν.
13 Πόσοι από αυτούς τους πρώτους
αμαρτωλούς δεν καταφέρνουν ακόμα να
απαλλαγούν από τους λεκέδες τους, γιατί από
τη μια πτώση στην άλλη έπεσαν όλο και πιο
βαθιά στην άβυσσο, από την οποία μόνο η
εφαρμογή του νόμου μου θα μπορέσει να
τους σώσει. (20, 40-46)

κοινωνία που έχω με τους ανθρώπους από
την αρχή της ανθρωπότητας.
16 Είπα στον Νώε: "Θα καθαρίσω το πνεύμα
των ανθρώπων από όλες τις αμαρτίες τους- γι'
αυτό θα στείλω έναν μεγάλο κατακλυσμό.
Κατασκευάστε μια κιβωτό και αφήστε τα
παιδιά σας, τις γυναίκες τους, τα παιδιά των
παιδιών σας και ένα ζευγάρι από κάθε είδος
ζώου να μπουν σε αυτήν".
17 Ο Νώε ήταν υπάκουος στην εντολή μου,
και η καταστροφή ήρθε σε εκπλήρωση του
λόγου μου. Ο κακός σπόρος ξεριζώθηκε και ο
καλός σπόρος φυλάχθηκε στις αποθήκες
Μου, από τις οποίες δημιούργησα μια νέα
ανθρωπότητα που έφερε το φως της
δικαιοσύνης Μου και ήξερε πώς να
εκπληρώνει το Νόμο Μου και να ζει τηρώντας
τα χρηστά ήθη.
18. Πιστεύετε ότι οι άνθρωποι που πέθαναν
με τόσο οδυνηρό θάνατο χάθηκαν σωματικά
και πνευματικά; Αλήθεια σας λέω: όχι, παιδιά
Μου. Τα πνεύματά τους διατηρήθηκαν από
Μένα, και αφυπνίστηκαν μπροστά στον κριτή
της συνείδησής τους, και ήταν έτοιμοι να
επιστρέψουν και πάλι στον δρόμο της ζωής,
ώστε να επιτύχουν πνευματική πρόοδο σε
αυτόν. (302, 14 - 16)
Η προθυμία του Αβραάμ να κάνει θυσίες
19 Δεν θα είναι πάντοτε απαραίτητο να
αδειάζετε το ποτήρι του πόνου μέχρι τέλους.
Γιατί Μου αρκεί να δω την πίστη σας, την
υπακοή σας, την απόφασή σας και την
πρόθεσή σας να υπακούσετε στην εντολή
Μου, για να σας απαλλάξω από την πιο
δύσκολη στιγμή της δοκιμασίας σας.
20. Θυμηθείτε ότι ο Αβραάμ κλήθηκε να
θυσιάσει τη ζωή του γιου του Ισαάκ, τον
οποίο αγαπούσε πολύ και τον οποίο ο
Πατριάρχης, ξεπερνώντας τον πόνο και την
αγάπη του για τον γιο του, επρόκειτο να
θυσιάσει σε μια δοκιμασία υπακοής, πίστης,
αγάπης και ταπεινότητας που δεν μπορείτε
ακόμη να κατανοήσετε. Αλλά δεν του
επετράπη να τελειώσει τη θυσία προς τον Υιό,
επειδή στα βάθη της καρδιάς του είχε ήδη
αποδείξει την υπακοή του στο Θείο Θέλημα,
και αυτό ήταν αρκετό. Πόσο μεγάλη ήταν η
εσωτερική αγαλλίαση του Αβραάμ όταν το
χέρι του σταμάτησε από μια ανώτερη
δύναμη, εμποδίζοντάς τον να θυσιάσει τον

Ο κατακλυσμός
14 Κατά τους πρώτους χρόνους της
ανθρωπότητας επικρατούσε αθωότητα και
απλότητα μεταξύ των ανθρώπων- αλλά όσο
αυξανόταν ο αριθμός τους, λόγω της
ανάπτυξης και της ελευθερίας της βούλησής
τους, τόσο πληθαίνανε και οι αμαρτίες τους
και αναπτύσσονταν ταχύτερα -όχι τόσο οι
αρετές τους, όσο οι παραβάσεις τους κατά
του νόμου μου.
15 τότε ετοίμασα τον Νώε, στον οποίο έγινα
γνωστός από πνεύμα σε πνεύμα, γι' αυτή την
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Ισαάκ! Πώς ευλόγησε το όνομα του Κυρίου
του και θαύμασε τη σοφία του! (308,11)
21 στον Αβραάμ και το γιο του Ισαάκ, σας
έδωσα μια παραβολή για το τι θα σήμαινε ο
θυσιαστικός θάνατος του Σωτήρα όταν
δοκίμασα την αγάπη που είχε ο Αβραάμ για
Μένα ζητώντας του να θυσιάσει το γιο του,
τον πολυαγαπημένο του Ισαάκ- σας έδωσα
μια παραβολή για το τι θα σήμαινε ο
θυσιαστικός θάνατος του Σωτήρα όταν
δοκίμασα την αγάπη που είχε ο Αβραάμ για
Μένα ζητώντας του να θυσιάσει το γιο του,
τον πολυαγαπημένο του Ισαάκ
22 Αν το κοιτάξετε σωστά, θα δείτε σε αυτή
την πράξη μια ομοιότητα με εκείνη που
αργότερα σηματοδότησε τη θυσία του
"Μονογενούς Υιού" του του Θεού για χάρη
της σωτηρίας του κόσμου.
Αυτή η βιβλική έκφραση σημαίνει: ο Υιός του
Θεού που γεννήθηκε (ή ενσαρκώθηκε) στον
κόσμο.
23 Ο Αβραάμ ήταν εδώ η ενσάρκωση του
Θεού και ο Ισαάκ η εικόνα του Ιησού. Εκείνη
τη στιγμή ο πατριάρχης σκέφτηκε ότι ο Κύριος
λοιπόν απαιτούσε από αυτόν τη ζωή του γιου
του, ώστε το αίμα του αθώου να ξεπλύνει τις
αμαρτίες του λαού, και παρόλο που
αγαπούσε βαθιά αυτόν που ήταν σάρκα από
τη σάρκα του, η υπακοή του προς τον Θεό,
καθώς και το έλεος και η αγάπη για τον λαό
του, ήταν πιο οδυνηρή γι' αυτόν από τη ζωή
του αγαπημένου του γιου.
24 Ο υπάκουος Αβραάμ ήταν κοντά στο να
δώσει το μοιραίο χτύπημα εναντίον του γιου
του. Τη στιγμή που, κυριευμένος από τον
πόνο, σήκωσε το χέρι του για να τον θυσιάσει,
η δύναμή μου τον σταμάτησε και τον διέταξε
να θυσιάσει ένα αρνί αντί για τον γιο του,
ώστε αυτό το σύμβολο να παραμείνει ως
μαρτυρία αγάπης και υπακοής. (119, 18 - 19)

μήνυμα τον παρέλαβε, το οποίο επρόκειτο να
διατηρηθεί ως διαθήκη πνευματικών
αποκαλύψεων και αληθειών για τον λαό του,
που είναι όλη η ανθρωπότητα- διότι το
"Ισραήλ" δεν είναι ένα γήινο όνομα, αλλά ένα
πνευματικό.
27. Ο Ιακώβ είδε ότι εκείνη η σκάλα στεκόταν
στη γη και η κορυφή της άγγιζε τον ουρανό.
Αυτό υποδηλώνει το μονοπάτι της
πνευματικής ανόδου, το οποίο αρχίζει στη γη
με το σαρκικό σώμα και τελειώνει όταν το
πνεύμα ενώνει το φως και την ουσία του με
το φως και την ουσία του Πατέρα του, μακριά
από κάθε υλική επιρροή.
28 Ο πατριάρχης είδε ότι πάνω στη σκάλα
αυτή άγγελοι ανέβαιναν και κατέβαιναν. Αυτό
συμβόλιζε την ακατάπαυστη γέννηση και το
θάνατο, το συνεχές πηγαινέλα των
πνευμάτων με την επιθυμία για φως ή με το
καθήκον να εξιλεωθούν και να εξαγνιστούν
για να ανυψωθούν λίγο ψηλότερα κατά την
επιστροφή τους στον πνευματικό κόσμο. Είναι
το μονοπάτι της πνευματικής ανάπτυξης που
οδηγεί στην τελειότητα.
29 Επομένως, ο Ιακώβ είδε στην κορυφή της
σκάλας την εμβληματική μορφή του Ιεχωβά,
υποδεικνύοντας ότι ο Θεός είναι ο στόχος της
τελειότητάς σας, της προσπάθειάς σας και η
υπέρτατη ανταμοιβή των άπειρων
ευδαιμονιών - η ανταμοιβή για τους
σκληρούς αγώνες, τα μακρά βάσανα και την
επιμονή για να φτάσετε στην αγκαλιά του
Πατέρα.
30. Το πνεύμα έβρισκε πάντα στα χτυπήματα
της μοίρας και στις δοκιμασίες μια ευκαιρία
να αποκτήσει αξία για να ανέλθει. Σε κάθε
δοκιμασία συμβολιζόταν πάντα η σκάλα του
Ιακώβ, η οποία σας καλούσε να ανεβείτε ένα
σκαλί παραπάνω.
31 Αυτή ήταν μια σπουδαία αποκάλυψη, ω
μαθητές, διότι σ' αυτήν σας μιλούσαν για την
Πνευματική Ζωή σε μια εποχή που η
αφύπνιση του πνεύματος για τη λατρεία του
Θείου, του Υψηλού, του Καθαρού, του Καλού
και του Αληθινού είχε μόλις αρχίσει.
32 Το μήνυμα αυτό δεν θα μπορούσε να
απευθύνεται μόνο σε μια οικογένεια, ούτε
καν σε έναν λαό- η ουσία του ήταν
πνευματική και επομένως είχε παγκόσμια
σημασία. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο η φωνή
του Πατέρα μίλησε στον Ιακώβ: "Εγώ είμαι ο
Ιεχωβά, ο Θεός του Αβραάμ και ο Θεός του

Η ονειρική εικόνα του Ιακώβ για τη σκάλα
στον ουρανό
25. Γνωρίζετε τη σημασία της σκάλας που είδε
ο Ιακώβ στο όνειρό του; Αυτή η σκάλα
συμβολίζει τη ζωή και την ανάπτυξη των
πνευμάτων.
26 Το σώμα του Ιακώβ κοιμόταν τη στιγμή της
αποκάλυψης, αλλά το πνεύμα του ήταν
ξύπνιο. Είχε αναστηθεί μέσω της προσευχής
προς τον Πατέρα, και όταν το πνεύμα του
έφτασε στις περιοχές του φωτός, ένα ουράνιο
50

Ισαάκ. Τη γη στην οποία βρίσκεστε, θα τη
δώσω σε σας και στο σπέρμα σας, και το
σπέρμα αυτό θα είναι πολυάριθμο όπως το
χώμα της γης. Θα εξαπλωθείς προς τα δυτικά
και προς τα ανατολικά, προς τα βόρεια και
προς τα νότια, και όλες οι οικογένειες της γης
θα ευλογηθούν σε σένα και στο σπέρμα σου".
(315, 45-50)

σαράντα χρόνια. Αλλά από ανυπακοή,
απιστία και υλισμό, κάποιοι βλασφήμησαν,
άλλοι έγιναν αποστάτες και άλλοι
επαναστάτησαν. Ωστόσο, ο Μωυσής τους
μίλησε σε αυτή την κατάσταση με σοφία και
υπομονή, ώστε να μην παραβιάσουν το
Υπέρτατο Θέλημα, αλλά να είναι ταπεινοί και
υπάκουοι σε εκείνον τον Πατέρα, ο οποίος χωρίς να υπολογίζει την ανυπακοή τους έκανε το μάννα να πέσει από τον ουρανό και
το νερό να αναβλύσει από τον βράχο.
(343,53)
37 Ο Μωυσής είχε δώσει επαρκείς αποδείξεις
ότι ο αληθινός Θεός ήταν μαζί του- αλλά ο
λαός ήθελε ακόμη περισσότερη μαρτυρία, και
όταν ο αγγελιοφόρος έφερε τα πλήθη στους
πρόποδες του όρους Σινά, επικαλέστηκε τη
δύναμη του Ιεχωβά, και ο Κύριος τον τίμησε
και του χάρισε μεγάλες αποδείξεις και
θαύματα.
38. Ο λαός ήθελε να ακούσει και να δει Αυτόν
που ο Μωυσής άκουσε και είδε μέσω της
πίστης του, και έτσι αποκαλύφθηκα στον λαό
μέσα στο σύννεφο και τους έκανα να ακούνε
τη φωνή Μου για ώρες. Αλλά ήταν τόσο
δυνατή που οι άνθρωποι νόμιζαν ότι θα
πέθαιναν από φόβο- τα σώματά τους έτρεμαν
και τα πνεύματά τους έτρεμαν μπροστά σε
αυτή τη φωνή της δικαιοσύνης. Τότε ο λαός
παρακάλεσε τον Μωυσή να παρακαλέσει τον
Ιεχωβά να μη μιλάει πια στον λαό του, επειδή
δεν μπορούσαν πλέον να τον ακούσουν.
Συνειδητοποίησαν ότι ήταν πολύ ανώριμοι
για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν
απευθείας με τον Αιώνιο. (29,32 + 34)
39 Ενισχύστε το πνεύμα σας στις μεγάλες
μάχες της ζωής, όπως ο λαός Ισραήλ
ενδυναμώθηκε στην έρημο. Ξέρετε πόσο
απέραντη είναι η έρημος, που μοιάζει να μην
έχει τέλος, με έναν ανελέητο ήλιο και καυτή
άμμο; Ξέρετε τι είναι η μοναξιά και η σιωπή
και η ανάγκη για νυχτερινή επαγρύπνηση,
επειδή οι εχθροί παραμονεύουν; Αληθινά σας
λέω, εκεί, στην έρημο, οι άνθρωποι
κατάλαβαν το μεγαλείο της πίστης στον Θεό
και έμαθαν να Τον αγαπούν. Τι θα μπορούσαν
να περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί από την
έρημο; Και όμως είχαν τα πάντα: ψωμί, νερό,
ένα σπίτι για να ξεκουραστούν, μια όαση και
ένα καταφύγιο για να ανυψώσουν το πνεύμα
τους με ευγνωμοσύνη προς τον Πατέρα και
Δημιουργό τους. (107,28)

Ο Ιωσήφ και οι αδελφοί του
33 Ο Ιωσήφ, ο γιος του Ιακώβ, είχε πουληθεί
από τους αδελφούς του σε μερικούς
εμπόρους που πήγαιναν στην Αίγυπτο. Ο
Ιωσήφ ήταν ακόμη μικρός και είχε ήδη δώσει
δείγματα του μεγάλου χαρίσματος της
προφητείας. Ο φθόνος κατέλαβε τα αδέλφια
του, τα οποία τον ξεφορτώθηκαν, νομίζοντας
ότι δεν θα τον ξαναδούν. Αλλά ο Κύριος, ο
οποίος πρόσεχε τον δούλο του, τον
προστάτευσε και τον έκανε μεγάλο στον
Φαραώ της Αιγύπτου.
34 Για πολλά χρόνια αργότερα, όταν ο κόσμος
μαστιζόταν από ξηρασία και πείνα, η
Αίγυπτος, καθοδηγούμενη από τις συμβουλές
και τις εμπνεύσεις του Ιωσήφ, είχε
συγκεντρώσει επαρκείς προμήθειες για να
αντέξει την επίσκεψη.
35 Τότε, οι γιοι τού Ιακώβ ήρθαν στην
Αίγυπτο για να βρουν τροφή. Η απορία τους
ήταν μεγάλη όταν συνειδητοποίησαν ότι ο
αδελφός τους Ιωσήφ είχε γίνει υπουργός και
σύμβουλος του Φαραώ. Όταν τον είδαν,
έπεσαν γονατιστοί στα πόδια του, γεμάτοι
τύψεις για το παράπτωμά τους, και
συνειδητοποίησαν ότι οι προφητείες του
αδελφού τους είχαν γίνει πραγματικότητα.
Αυτός που νόμιζαν νεκρό ήταν εδώ μπροστά
τους γεμάτος δύναμη, αρετή και σοφία. Ο
προφήτης, τον οποίο είχαν πουλήσει, τους
απέδειξε την αλήθεια της προφητείας που ο
Κύριος είχε βάλει στα χείλη του όταν ήταν
παιδί. Ο αδελφός που είχαν βασανίσει και
πουλήσει τους συγχώρεσε. Καταλαβαίνετε,
παιδιά; Τώρα ξέρετε γιατί σας είπα αυτή τη
μέρα: Πότε θα με γνωρίσετε, όπως γνώρισαν
τον Ιωσήφ οι αδελφοί του; (90:2).
Η περιπλάνηση του λαού του Ισραήλ στην
έρημο υπό τον Μωυσή
36 Στην "Πρώτη φορά" Ο Μωυσής στάθηκε
επικεφαλής του Ισραήλ για να τους οδηγήσει
μέσα από την έρημο στη γη Χαναάν επί
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46 Τα χρόνια πέρασαν, και μια μέρα, όταν ο
Ηλίας ύψωσε το πνεύμα του στον Πατέρα,
άκουσε τη φωνή Του να του λέει: "Αναζήτησε
τον βασιλιά, και όταν σου δώσω το σημάδι, η
βροχή θα πέσει ξανά σε αυτή τη γη".
47 Ο Ηλίας, ταπεινός και γεμάτος υπακοή,
πήγε στον βασιλιά εκείνου του λαού, και
έδειξε τη δύναμή του μπροστά στους λάτρεις
του ψεύτικου θεού. Μετά από αυτό μίλησε
για τον Πατέρα και τη δύναμή του, και
εμφανίστηκαν σημεία: Στον ουρανό φάνηκαν
αστραπές, βροντές και φωτιά- έπειτα η
ζωογόνος βροχή έπεσε σε χείμαρρους. Και
πάλι τα χωράφια ήταν ντυμένα με πράσινο,
τα δέντρα ήταν γεμάτα καρπούς και υπήρχε
ευημερία.
48 Ο λαός αφυπνίστηκε από αυτή την
απόδειξη και θυμήθηκε τον Πατέρα του, ο
οποίος τους κάλεσε και τους νουθέτησε μέσω
του Ηλία. Πολυάριθμα και πολύ μεγάλα ήταν
τα θαύματα του Ηλία εκείνη την εποχή για
την αφύπνιση της ανθρωπότητας. (53, 34 - 40)

Ο αγώνας του Ηλία για τον αληθινό Θεό
40 Στην "Πρώτη Εποχή" ο Ηλίας ήρθε στη γη,
πλησίασε τις καρδιές των ανθρώπων και τους
βρήκε δέσμιους του παγανισμού και της
ειδωλολατρίας. Ο κόσμος κυβερνιόταν από
βασιλιάδες και ιερείς, και οι δύο είχαν
απομακρυνθεί από την εκπλήρωση των θείων
νόμων και οδήγησαν τους λαούς τους σε
μονοπάτια πλάνης και ψεύδους. Είχαν στήσει
βωμούς σε διάφορους θεούς και τους
λάτρευαν.
41 Ο Ηλίας σηκώθηκε εκείνες τις ημέρες και
τους μίλησε με λόγια γεμάτα δικαιοσύνη:
"Ανοίξτε τα μάτια σας και συνειδητοποιήστε
ότι έχετε βεβηλώσει τον νόμο του Κυρίου.
Έχετε ξεχάσει το παράδειγμα των
αγγελιοφόρων Του και έχετε πέσει σε
λατρείες ανάξιες του ζωντανού και ισχυρού
Θεού. Είναι απαραίτητο να ξυπνήσετε, να Τον
κοιτάξετε και να Τον αναγνωρίσετε.
Απομακρύνετε την ειδωλολατρία σας και
υψώστε τα μάτια σας πάνω από κάθε εικόνα
με την οποία Τον αναπαριστούσατε".
42 Ο Ηλίας άκουσε τη φωνή μου. που του
είπε: Φύγε από αυτόν τον κακό λαό. Πες του
ότι δεν θα πέσει άλλη βροχή για πολύ καιρό,
μέχρι να την διατάξεις στο όνομά μου".
43 Και ο Ηλίας είπε: "Δεν θα ξαναβρέξει,
μέχρις ότου ο Κύριός μου υποδείξει την ώρα
και η φωνή μου το προστάξει", και λέγοντας
αυτά, αναχώρησε.
44 Από την ημέρα εκείνη η γη στέρεψε, και οι
εποχές που ήταν για βροχή πέρασαν χωρίς να
έρθει. Κανένα σημάδι βροχής δεν φαινόταν
στον ουρανό, τα χωράφια αισθάνονταν την
ξηρασία, τα ζώα σταδιακά λιμοκτονούσαν, οι
άνθρωποι έσκαβαν στη γη για νερό για να
ξεδιψάσουν χωρίς να το βρουν- τα ποτάμια
στέρεψαν, το χορτάρι μαράθηκε επειδή
υπέκυψε στις ακτίνες ενός καυτού ήλιου, και
οι άνθρωποι καλούσαν τους θεούς τους,
ζητώντας τους να τους επιστρέψει αυτό το
στοιχείο για να σπείρουν και να θερίσουν
τους σπόρους που θα τους θρέψουν.
45 Ο Ηλίας είχε αποσυρθεί με θεία εντολή,
προσευχόμενος και περιμένοντας το θέλημα
του Κυρίου του. Οι άνδρες και οι γυναίκες
άρχισαν να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους
αναζητώντας νέες περιοχές όπου δεν θα τους
έλειπε το νερό. Παντού φαίνονταν καραβάνια
και σε όλα τα μέρη η γη ήταν ξερή.

Οι δώδεκα φυλές του Ισραήλ
49. Μη νομίζετε ότι μόνο στους κόλπους του
λαού του Ισραήλ υπήρχαν προφήτες,
πρωτοπόροι και πνεύματα φωτός. Έστειλα
επίσης μερικούς από αυτούς σε άλλους
λαούς, αλλά οι άνθρωποι τους εξέλαβαν ως
θεούς και όχι ως αγγελιοφόρους και
δημιούργησαν θρησκείες και λατρείες γύρω
από τις διδασκαλίες τους.
50 Ο λαός του Ισραήλ δεν κατάλαβε την
αποστολή που είχε απέναντι στα άλλα έθνη
και κοιμόταν σε ένα στρατόπεδο ευλογιών και
ανέσεων.
51 Ο Πατέρας την είχε διαμορφώσει ως μια
τέλεια οικογένεια, στην οποία μια φυλή είχε
ως καθήκον την υπεράσπιση του λαού και τη
διατήρηση της ειρήνης- μια άλλη δούλευε τη
γη- μια άλλη φυλή αποτελούνταν από
ψαράδες και ναυτικούς. Σε άλλον ανατέθηκε
η πνευματική λατρεία του Θεού, και έτσι κάθε
μία από τις δώδεκα φυλές που αποτελούσαν
τον λαό εκτελούσε ένα διαφορετικό έργο, το
οποίο μαζί αποτελούσε παράδειγμα
αρμονίας. Αλλά αληθινά σας λέω, τις
πνευματικές ικανότητες που είχατε σε
εκείνους τους προηγούμενους χρόνους, τις
έχετε ακόμα. (135,15 - 16)
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Οι προφήτες και οι πρώτοι βασιλιάδες του
Ισραήλ
52 Οι προφήτες μίλησαν με μεγάλη
ειλικρίνεια, ερχόμενοι σχεδόν πάντα στη γη
σε περιόδους σύγχυσης και εκτροπής.
Προειδοποιούσαν τα έθνη και τα καλούσαν
σε μετάνοια και μεταστροφή,
προαναγγέλλοντας μεγάλες επισκέψεις
δικαιοσύνης αν δεν στρέφονταν προς το καλό.
Σε άλλες περιπτώσεις προέβλεπαν ευλογίες
για την τήρηση και την υπακοή στον θείο
νόμο.
53. Αλλά αυτό που μίλησαν αυτοί οι
προφήτες ήταν μια προτροπή για την
πρακτική της καλοσύνης, της δικαιοσύνης και
του αμοιβαίου σεβασμού. Δεν αποκάλυψαν
τη ζωή του πνεύματος, το πεπρωμένο του και
την ανάπτυξή του. Ούτε καν ο Μωυσής, τον
οποίο επέλεξα να κάνω αντικαταστάτη Μου
και μέσω της μεσολάβησης του οποίου
έδωσα τον Νόμο για όλους τους καιρούς, δεν
σας μίλησε για την Πνευματική Ζωή.
54. Ο νόμος του Πατέρα περιέχει σοφία και
δικαιοσύνη. Διδάσκει στους άνδρες να ζουν
ειρηνικά, να αγαπούν και να σέβονται ο ένας
τον άλλον και να αποδεικνύονται άξιοι άνδρες
στα μάτια μου. Αλλά ο Μωυσής δεν έδειξε
στην ανθρωπότητα τι υπάρχει πέρα από το
κατώφλι του φυσικού θανάτου, ούτε ποια
είναι η αποκατάσταση των ανυπάκουων
πνευμάτων, ούτε η ανταμοιβή για τους
σοφούς και επιμελείς στο έργο της ζωής τους.
55 Αργότερα, ο Δαβίδ βασίλευσε, γεμάτος
πνευματικά χαρίσματα και εμπνεύσεις, και
στις στιγμές της έξαρσής του, στην έκστασή
του, άκουσε ύμνους και πνευματικά
τραγούδια, από τα οποία δημιούργησε τους
Ψαλμούς. Μαζί τους θα καλούσε τον λαό του
Ισραήλ να προσευχηθεί και να προσφέρει
στον Κύριό του την καλύτερη προσφορά της
καρδιάς του. Αλλά ο Δαβίδ, με όλη την αγάπη
και την έμπνευσή του, δεν μπόρεσε να
αποκαλύψει στους ανθρώπους τη θαυμαστή
ύπαρξη των πνευματικών όντων, την εξέλιξή
τους και τον σκοπό τους.
56. Και ο Σολομώντας, ο οποίος τον
διαδέχθηκε στη βασιλεία και επίσης επέδειξε
τα μεγάλα χαρίσματα της σοφίας και της
δύναμης που του δόθηκαν, για τα οποία
αγαπήθηκε και θαυμάστηκε, και του οποίου
οι συμβουλές, οι αποφάσεις και οι παροιμίες
μνημονεύονται ακόμη και σήμερα - αν ο λαός

του είχε στραφεί προς αυτόν και τον
ρωτούσε: "Κύριε, πώς είναι η πνευματική
ζωή; Τι υπάρχει πέρα από τον θάνατο; Τι είναι
το Πνεύμα;" - Ο Σολομώντας με όλη του τη
σοφία δεν θα μπορούσε να απαντήσει σε
αυτό. (339,12 – 15)

Κεφάλαιο 10 - Όταν
συμπληρώθηκε ο καιρός
Προφητικές προφητείες
1 Ο Πατέρας σας ετοίμασε τα πάντα για να
κατοικήσει ο "Λόγος" του Θεού ανάμεσα
στους ανθρώπους και να τους δείξει τον
δρόμο της επανόρθωσής τους με τα
μεγαλειώδη παραδείγματα της αγάπης Του.
2 Πρώτον, ενέπνευσε τους προφήτες, οι
οποίοι έπρεπε να ανακοινώσουν τη μορφή με
την οποία ο Μεσσίας θα ερχόταν στον κόσμο,
τη φύση του έργου Του, τα πάθη Του και τον
θάνατό Του ως άνθρωπος, έτσι ώστε όταν ο
Χριστός εμφανιζόταν στη γη, όσοι γνώριζαν
τις προφητείες να Τον αναγνωρίσουν αμέσως.
3 Αιώνες πριν από την παρουσία μου στον
Ιησού, ο προφήτης Ησαΐας είπε: "Γι' αυτό ο
Κύριος θα σας δώσει αυτό το σημείο: Ιδού,
μια παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει
γιο, και θα ονομαστεί Ιμανουήλ".
(Αυτό σημαίνει ο Θεός μαζί μας).
Με αυτή την προφητεία, μεταξύ άλλων,
ανήγγειλε τον ερχομό μου.
4 Ο Δαβίδ, πολλούς αιώνες πριν από την
άφιξή Μου, τραγουδούσε σε ψαλμούς
γεμάτους πόνο και προφητική αίσθηση τα
βάσανα του Μεσσία κατά τη διάρκεια της
σταύρωσης. Σ' αυτούς τους ψαλμούς μιλάει
για ένα από τα επτά λόγια Μου πάνω στο
σταυρό, υποδεικνύοντας την περιφρόνηση με
την οποία τα πλήθη θα Με οδηγούσαν στη
σταύρωση, τις εκφράσεις χλευασμού των
ανθρώπων όταν Με άκουγαν να λέω ότι μέσα
Μου είναι ο Πατέρας- την εγκατάλειψη που
θα ένιωθε το σώμα Μου μπροστά στην
ανθρώπινη αχαριστία, όλα τα βασανιστήρια
στα οποία θα υποβαλλόμουν, ακόμη και τον
τρόπο με τον οποίο θα έριχναν κλήρο για το
ένδυμά Μου.
5 Κάθε ένας από τους προφήτες μου
ανήγγειλε τον ερχομό μου, προετοίμασε τους
δρόμους και έδωσε τα ακριβή
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χαρακτηριστικά, ώστε, όταν έρθει η ημέρα,
κανείς να μην κάνει λάθος. (40, 1-5)

12 Ο Μεσσίας δεν είχε έρθει ακόμη στη γη,
λίγο πριν γεννηθεί ως άνθρωπος, και ήδη το
πνεύμα του προφήτη είχε ενσαρκωθεί στον
Ιωάννη, που αργότερα ονομάστηκε
Βαπτιστής, για να αναγγείλει την εγγύτητα της
βασιλείας των ουρανών, που θα ήταν η
παρουσία του "Λόγου" ανάμεσα στους
ανθρώπους. (31, 61-62)

Η προσδοκία του Μεσσία στον εβραϊκό λαό
6. Ο κόσμος, στην παρούσα εποχή, δεν ήταν
έτοιμος να Με περιμένει όπως Με περίμενε ο
λαός του Ισραήλ σε εκείνη τη "Δεύτερη
Εποχή". Οι μεγάλοι μου προφήτες είχαν
αναγγείλει έναν Μεσσία, έναν Σωτήρα, τον
Υιό του Θεού, ο οποίος θα ερχόταν για να
απελευθερώσει τους καταπιεσμένους και να
φωτίσει τον κόσμο με το φως του Λόγου. Όσο
περισσότερο υπέφεραν οι άνθρωποι, τόσο
περισσότερο λαχταρούσαν τον ερχομό του
Υποσχόμενου- όσο περισσότερο έπιναν από
το ποτήρι της ταπείνωσης και της καταπίεσης,
τόσο περισσότερο λαχταρούσαν την
παρουσία του Μεσσία, και παντού
αναζητούσαν ενδείξεις και σημεία που θα
τους μιλούσαν για την εγγύτητα του ερχομού
του Λυτρωτή τους.
7 Από γενιά σε γενιά, από γονέα σε παιδί, η
θεία υπόσχεση μεταβιβάστηκε, κάνοντας τον
εκλεκτό λαό του Κυρίου να παρακολουθεί και
να προσεύχεται για πολύ καιρό.
8 επιτέλους ήρθα στον λαό μου, αλλά δεν
μπόρεσαν όλοι τους να Με αναγνωρίσουν,
παρόλο που όλοι Με περίμεναν: κάποιοι το
έκαναν με πνευματικό τρόπο και οι άλλοι με
υλιστική ερμηνεία.
9. Αλλά Μου αρκούσε η ειλικρίνεια και η
αγάπη εκείνων που ένιωσαν την παρουσία
Μου και είδαν τη βασιλεία των ουρανών στο
φως του λόγου Μου και πίστεψαν στην
εκδήλωσή Μου. Μου αρκούσαν εκείνοι που
με ακολούθησαν πιστά και είδαν σε μένα τον
πνευματικό τους λυτρωτή, γιατί ήταν εκείνοι
που μαρτυρούσαν την αλήθεια μου αφού
είχα φύγει από αυτόν τον κόσμο.
10 Παρόλο που το μήνυμά μου προοριζόταν
για όλους τους λαούς της γης, η κλήση μου
έφτασε στην καρδιά του εκλεκτού λαού, έτσι
ώστε να γίνουν στη συνέχεια το φερέφωνο
του λόγου μου. Παρ' όλα αυτά - όχι μόνο οι
άνθρωποι ένιωσαν την παρουσία μου, αλλά
και σε άλλα έθνη οι άνθρωποι μπόρεσαν να
ανακαλύψουν τα σημάδια του ερχομού μου
και να μαντέψουν τον χρόνο της παρουσίας
μου στη γη. (315, 17 - 19)
11 Σε κάθε εποχή και σε κάθε θεϊκή
αποκάλυψη ο Ηλίας εμφανίζεται στους
ανθρώπους.

Μαρία, η μητέρα του Ιησού
13 Ήδη από την "Πρώτη Εποχή" οι πατριάρχες
και οι προφήτες άρχισαν να μιλούν για τον
ερχομό του Μεσσία. Αλλά ο Μεσσίας δεν
ήρθε μόνο στο πνεύμα - ήρθε να γεννηθεί
από γυναίκα, να γίνει άνθρωπος, να λάβει
σώμα από γυναίκα.
14 Το μητρικό Πνεύμα του Θεού έπρεπε
επίσης να γίνει άνθρωπος, να γίνει γυναίκα,
σαν ένα λουλούδι αγνότητας, ώστε το άρωμα
του "Λόγου" του Θεού, που ήταν ο Ιησούς, να
αναβλύζει από το στεφάνι των λουλουδιών
της. (360,26)
15 Στη Ναζαρέτ ζούσε ένα λουλούδι
αγνότητας και τρυφερότητας, μια
αρραβωνιασμένη παρθένα, η Μαρία, η οποία
ήταν αυτή ακριβώς που είχε αναγγείλει ο
προφήτης Ησαΐας, επειδή από τη μήτρα της
επρόκειτο να βγει ο καρπός της αληθινής
ζωής.
16 Σε αυτήν ήρθε ο πνευματικός
αγγελιοφόρος του Κυρίου για να της
αναγγείλει την αποστολή που είχε φέρει στη
γη, λέγοντας: "Χαίρε, εσύ, η πολύ ευνοημένη,
ο Κύριος είναι μαζί σου- είσαι ευλογημένη
ανάμεσα στις γυναίκες".
17. Η ώρα που θα αποκαλυπτόταν το Θείο
Μυστήριο είχε έρθει, και όλα όσα είχαν
ειπωθεί για την παρουσία του Μεσσία, του
Σωτήρα, του Λυτρωτή, επρόκειτο τώρα να
εκπληρωθούν άμεσα. Αλλά πόσο λίγες ήταν οι
καρδιές που ένιωσαν την παρουσία μου,
πόσο λίγα ήταν τα πνεύματα που
προετοιμάστηκαν να γνωρίσουν τη βασιλεία
των ουρανών στο φως της αλήθειας μου.
(40,6-7)
Η προσκύνηση του παιδιού Ιησού
18. Η ανθρωπότητα τιμά σήμερα την ημέρα
εκείνη που κάποιοι μάγοι από την Ανατολή
ήρθαν στη φάτνη της Βηθλεέμ για να
προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος. Σήμερα
κάποιες καρδιές Με ρωτούν: "Κύριε, είναι
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αλήθεια ότι εκείνοι οι ισχυροί και σοφοί
Άρχοντες υποκλίθηκαν μπροστά Σου και
αναγνώρισαν τη Θεότητά Σου;"
19 Ναι, παιδιά μου, η επιστήμη, η εξουσία και
ο πλούτος ήταν αυτοί που γονάτισαν μπροστά
μου.
20 Υπήρχαν επίσης οι βοσκοί, οι γυναίκες
τους και τα παιδιά τους, με τα ταπεινά,
υγιεινά και απλά δώρα τους, με τα οποία
υποδέχθηκαν και καλωσόρισαν τον Σωτήρα
του κόσμου, καθώς και η Μαρία, ως
ενσάρκωση της ουράνιας τρυφερότητας.
Αντιπροσώπευαν την ταπεινότητα, την
αθωότητα, την απλότητα. Όμως εκείνοι που
κατείχαν στις περγαμηνές τους τις προφητείες
και τις υποσχέσεις που μιλούσαν για τον
Μεσσία κοιμήθηκαν βαθιά χωρίς καν να
υποψιαστούν ποιος είχε έρθει στον κόσμο.
(146,9 - 11)

στους ανθρώπους. Δεν σας έδωσε ο
Δάσκαλός σας απόδειξη γι' αυτό όταν, σε
ηλικία δώδεκα ετών, εξέπληξε τους
θεολόγους, τους φιλοσόφους και τους
νομοδιδασκάλους της εποχής εκείνης;
25. Κάποιοι έχουν αποδώσει στον Ιησού τις
αδυναμίες όλων των ανθρώπων και χαίρονται
να ρίχνουν τη βρωμιά που κουβαλούν στην
καρδιά τους σε αυτόν τον Άνθρωπο που είναι
Θεϊκός και χωρίς σφάλμα. Αυτοί δεν Με
γνωρίζουν.
26. Αν όλα τα θαύματα της φύσης που
ατενίζετε δεν είναι παρά η υλική ενσωμάτωση
των θεϊκών σκέψεων, δεν νομίζετε ότι το
σώμα του Χριστού ήταν η υλοποίηση μιας
μεγαλειώδους σκέψης της αγάπης του
Πατέρα σας; Επομένως, ο Χριστός σας
αγάπησε μόνο με το πνεύμα, όχι με τη σάρκα.
Η αλήθεια μου δεν θα μπορέσει ποτέ να
διαψευστεί, επειδή κατέχει απόλυτο φως και
απεριόριστη δύναμη. (146,35 - 36)
27 Σας έδωσα ένα παράδειγμα στη "Δεύτερη
φορά" για το πώς πρέπει να περιμένετε την
κατάλληλη ώρα για να επιτελέσετε το έργο
που σας έφερε στη γη.
28 Περίμενα μέχρι το σώμα μου -αυτός ο
Ιησούς που οι άνθρωποι είχαν μπροστά στα
μάτια τους- να φτάσει στην καλύτερη ηλικία
του, για να εκπληρώσω μέσω αυτού τη Θεία
Αποστολή να σας διδάξω την αγάπη.
29 Όταν αυτό το σώμα - η καρδιά και ο νους είχε φτάσει στην πλήρη ανάπτυξή του, το
Πνεύμα Μου μιλούσε μέσα από τα χείλη του,
η Σοφία Μου πλημμύριζε το μυαλό του, η
Αγάπη Μου εγκαταστάθηκε στην καρδιά του,
και η αρμονία μεταξύ αυτού του σώματος και
του Θείου Φωτός που το φώτιζε ήταν τόσο
τέλεια που συχνά έλεγα στα πλήθη: "Όποιος
γνωρίζει τον Υιό γνωρίζει τον Πατέρα".
30 Ο Χριστός χρησιμοποίησε την αλήθεια του
Θεού για να διδάξει τους ανθρώπους. Δεν το
άντλησε από τον κόσμο. Ούτε από τους
Έλληνες, τους Χαλδαίους, τους Εσσαίους ή
τους Φοίνικες, ούτε από κανέναν άλλον
άντλησε το φως. Δεν γνώριζαν ακόμη τον
δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών, και
δίδαξα αυτό που ήταν ακόμη άγνωστο στη γη.
31 Ο Ιησούς είχε αφιερώσει την παιδική και
νεανική του ηλικία στην ενεργό φιλανθρωπία
και την προσευχή, μέχρι που ήρθε η ώρα να
διακηρύξει τη βασιλεία των ουρανών, το νόμο

Ο δεσμός αγάπης μεταξύ του Ιησού και της
Μαρίας
21. Ο Ιησούς πέρασε την παιδική και νεανική
Του ηλικία στο πλευρό της Μαρίας, και στην
αγκαλιά της και στο πλευρό της απολάμβανε
τη μητρική αγάπη. Η θεϊκή τρυφερότητα που
είχε γίνει γυναίκα γλυκάθηκε τα πρώτα
χρόνια της ζωής του Σωτήρα στον κόσμο,
αφού όταν ήρθε η ώρα έπρεπε να πιει τόσο
μεγάλη πίκρα.
22 Πώς είναι δυνατόν να πιστεύει κανείς ότι η
Μαρία, στην κοιλιά της οποίας σχηματίστηκε
το σώμα του Ιησού και στο πλευρό της οποίας
έζησε ο Διδάσκαλος, θα μπορούσε να
στερείται πνευματικής ανύψωσης,
καθαρότητας και αγιότητας;
23 Όποιος με αγαπάει, πρέπει πρώτα να
αγαπήσει όλα όσα είναι δικά μου - όλα όσα
αγαπώ. (39,52-54)
Η γνώση και η σοφία του Ιησού
24. Οι άνθρωποι ισχυρίζονται στα βιβλία τους
ότι ο Ιησούς ήταν με τους Εσσαίους για να
αποκτήσει τις γνώσεις του. Αλλά Εκείνος που
γνώριζε τα πάντα και έζησε προτού
δημιουργηθούν οι κόσμοι, δεν είχε τίποτα να
μάθει από τους ανθρώπους. Το Θείο δεν
μπορούσε να μάθει τίποτα από το
ανθρώπινο. Όπου κι αν βρισκόμουν, ήταν για
να διδάξω. Μπορεί να υπάρχει κάποιος στη
γη σοφότερος από τον Θεό; Ο Χριστός ήρθε
από τον Πατέρα για να φέρει τη Θεία Σοφία
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της αγάπης και της δικαιοσύνης, τη
διδασκαλία του φωτός και της ζωής.
32 Αναζητήστε το νόημα του λόγου μου που
διακηρύχθηκε εκείνες τις ημέρες, και πείτε
μου αν θα μπορούσε να προέρχεται από
οποιαδήποτε ανθρώπινη διδασκαλία ή από
οποιαδήποτε επιστήμη που ήταν γνωστή
εκείνη την εποχή.
33 Σας λέω, αν πραγματικά διεκδικούσα τη
μόρφωση αυτών των ανθρώπων, θα
αναζητούσα τους μαθητές Μου ανάμεσά τους
και όχι ανάμεσα στους αμόρφωτους και
αδαείς ανθρώπους από τους οποίους
συγκρότησα την αποστολική μου ομάδα.
(169,62 -68)

Ούτε. Ο Ιησούς γνώριζε ότι είχε έρθει η ώρα
που ο ίδιος θα έπαυε να υπάρχει, όταν ο
άνθρωπος θα εξαφανιζόταν για να αφήσει το
Πνεύμα να μιλήσει, και θέλησε να
σηματοδοτήσει αυτή την ώρα με μια πράξη
που θα έμενε χαραγμένη στη μνήμη των
ανθρώπων.
2 Το συμβολικό νερό δεν είχε καμία κηλίδα
για να ξεπλύνει, αλλά έκανε το σώμα αυτό ως παράδειγμα για την ανθρωπότητα ελεύθερο από κάθε προσκόλληση στον
κόσμο, ώστε να καταστεί δυνατό να γίνει ένα
θέλημα με το Πνεύμα. Αυτό συνέβη όταν οι
παρευρισκόμενοι άκουσαν μια Θεία Φωνή
που μίλησε με ανθρώπινα λόγια: "Αυτός είναι
ο Υιός μου ο αγαπημένος, στον οποίο είμαι
ευχαριστημένος. Ακούστε τον".
3 Από εκείνη τη στιγμή, ο λόγος του Θεού
έγινε λόγος αιώνιας ζωής στα χείλη του Ιησού,
επειδή ο Χριστός έκανε τον εαυτό του γνωστό
σε πληρότητα μέσω αυτού. Οι άνθρωποι τον
αποκαλούσαν Ραββίνο, Δάσκαλο,
Αγγελιοφόρο, Μεσσία και Υιό του Θεού.
(308,25-27)
4 Στη συνέχεια, αποσύρθηκα στην έρημο για
να διαλογιστώ και να σας διδάξω να μπαίνετε
σε διάλογο με τον Δημιουργό και να
συλλογίζομαι στη σιωπή της ερήμου το έργο
που Με περίμενε, διδάσκοντάς σας ότι πρέπει
πρώτα να εξαγνιστείτε πριν προχωρήσετε
στην εκπλήρωση του έργου που σας έχω
αναθέσει. Στη συνέχεια, μέσα στη σιωπή της
ύπαρξής σας, αναζητήστε την άμεση
επικοινωνία με τον Πατέρα σας, και έτσι
προετοιμασμένοι - πιο δυνατά, ενισχυμένοι
και αποφασισμένοι - ξεκινήστε να
εκπληρώνετε αταλάντευτα τη δύσκολη
αποστολή σας. (113,9)

Η έλλειψη κατανόησης του ανθρώπινου
περιβάλλοντος στη Ναζαρέτ
34. Έπρεπε να αναζητήσω την αγκαλιά ενός
λαού σαν την Αίγυπτο, αφού ο λαός στον
οποίο είχα έρθει δεν ήταν σε θέση να Μου
δώσει καταφύγιο. Αλλά αυτός δεν ήταν ο
μόνος πόνος που υπέφερε η καρδιά Μου.
35 Όταν επέστρεψα από την Αίγυπτο, και στη
συνέχεια έζησα στη Ναζαρέτ, χλευάστηκα και
πληγώθηκα διαρκώς από εκφράσεις απιστίας
και κακίας.
36 Έκανα θαύματα εκεί, έδειξα τη
φιλανθρωπία μου και τη δύναμή μου - και
παρεξηγήθηκα. Κανείς από αυτούς που
γνώριζαν από κοντά τη ζωή μου και τα έργα
μου δεν πίστεψε σε μένα.
37 Όταν, λοιπόν, ήρθε η ώρα του κηρύγματος,
φεύγοντας από τη Ναζαρέτ, έπρεπε να πω:
"Αλήθεια σας λέω, κανένας προφήτης δεν
βρίσκει πίστη στην πατρίδα του. Πρέπει να το
αφήσει για να ακουστεί ο λόγος του". (299, 70
- 72)

Η ενότητα του Ιησού με τον Θεό
5. Επί τρία χρόνια μιλούσα στον κόσμο μέσω
του στόματος του Ιησού, χωρίς κανένα από τα
λόγια ή τις σκέψεις μου να διαστρεβλώνεται
από αυτό το μυαλό, χωρίς καμία από τις
ενέργειές του να μην είναι σύμφωνη με τη
θέλησή μου. Ο λόγος ήταν ότι ο Ιησούς και ο
Χριστός, ο άνθρωπος και το πνεύμα ήταν ένα,
όπως ο Χριστός είναι ένα με τον Πατέρα.
(308,28)
6 γνωρίστε σε μένα τον Πατέρα- επειδή,
αληθινά σας λέω, ότι ο Χριστός είναι ένας με

Κεφάλαιο 11 - Η διακονία του
Ιησού στη γη
Βάπτιση στον Ιορδάνη- χρόνος
προετοιμασίας στην έρημο
1 Ο Ιησούς, ο αγαπητός και ταπεινός
Ναζωραίος, που περίμενε την ώρα που θα
έβγαινε από το στόμα του ο θείος λόγος,
αναζήτησε τον Ιωάννη στις όχθες του Ιορδάνη
για να λάβει το νερό του βαπτίσματος.
Μήπως ο Ιησούς πήγε εκεί για να εξαγνιστεί;
Όχι, λαέ μου. Πήγε να εκτελέσει μια τελετή;
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τον Πατέρα από την αιωνιότητα, πριν ακόμη
υπάρξουν οι κόσμοι.
7 Στη "Δεύτερη Εποχή" αυτός ο Χριστός, ο
οποίος είναι ένα με τον Θεό, έγινε άνθρωπος
στη γη με το ευλογημένο σώμα του Ιησού, και
έτσι έγινε ο Υιός του Θεού, αλλά μόνο ως
προς την ανθρώπινη υπόστασή του. Διότι σας
λέω και πάλι ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός.
(9,48)
8 όταν έγινα άνθρωπος μέσα στον Ιησού, δεν
ήταν για να σας κάνω να καταλάβετε ότι ο
Θεός έχει ανθρώπινη μορφή, αλλά για να Με
κάνω ορατό και ακουστό σ' εκείνους που ήταν
τυφλοί και κουφοί σε όλα όσα είναι θεϊκάέγινα άνθρωπος μέσα στον Ιησού για να σας
κάνω να καταλάβετε ότι ο Θεός έχει
ανθρώπινη μορφή.
9. Αληθινά σας λέω, αν το σώμα του Ιησού
είχε τη μορφή του Ιεχωβά, δεν θα είχε
αιμορραγήσει ούτε θα είχε πεθάνει. Ήταν ένα
τέλειο σώμα, αλλά ανθρώπινο και λεπτό, έτσι
ώστε οι άνθρωποι να το βλέπουν και να
ακούν τη φωνή του Ουράνιου Πατέρα τους
μέσω αυτού. (3,82)
10. Υπήρχαν δύο φύσεις στον Ιησού: μία
υλική, ανθρώπινη, που δημιουργήθηκε από
τη Θέλησή Μου στην παρθενική μήτρα της
Μαρίας, την οποία ονόμασα Υιό του
Ανθρώπου, και η άλλη, θεϊκή, το Πνεύμα, που
ονομάστηκε Υιός του Θεού. Σε αυτό το ένα
ήταν ο "Θείος Λόγος" του Πατέρα που
μιλούσε στον Ιησού- το άλλο ήταν μόνο υλικό
και ορατό. (21,29)
11 Ήταν ο Χριστός, ο "Λόγος" του Θεού, που
μίλησε μέσω του στόματος του Ιησού, του
αγνού και ενάρετου ανθρώπου.
12 Ο άνθρωπος Ιησούς γεννήθηκε, έζησε και
πέθανε- όσον αφορά όμως τον Χριστό, δεν
γεννήθηκε, ούτε μεγάλωσε στον κόσμο, ούτε
πέθανε, γιατί είναι η Φωνή της Αγάπης, το
Πνεύμα της Αγάπης, ο Θείος Λόγος, η
έκφραση της σοφίας του Δημιουργού, που
ήταν πάντοτε στον Πατέρα. (91,28-29)

πολλούς που δεν καταλάβαιναν πώς να
ερμηνεύουν σωστά τους προφήτες, και οι
οποίοι περίμεναν να δουν τον Μεσσία τους
ως έναν ισχυρό Πρίγκιπα που θα
κατατροπώσει τους εχθρούς του, που θα
ταπεινώσει τους βασιλιάδες, τους
καταπιεστές, και θα παραχωρήσει περιουσίες
και γήινα αγαθά σε όσους τον περίμεναν.
14 Όταν εκείνοι οι άνθρωποι είδαν τον Ιησού
- φτωχό και χωρίς ένδυμα στα πόδια του, το
σώμα του καλυμμένο μόνο με ένα απλό
χιτώνα- να γεννιέται σε έναν στάβλο και
αργότερα να εργάζεται ως ένας απλός
τεχνίτης, δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι
ήταν αυτός που είχε σταλεί από τον Πατέρα, ο
Υποσχόμενος. Ο Δάσκαλος έπρεπε να κάνει
ορατά θαύματα και έργα για να Τον
πιστέψουν και να κατανοήσουν το θείο
μήνυμά Του. (227,12-13)
15 Πάντα οι ταπεινοί και οι φτωχοί ήταν αυτοί
που ανακάλυπταν την παρουσία μου, επειδή
το μυαλό τους δεν είναι απασχολημένο με
ανθρώπινες θεωρίες που θολώνουν την
καθαρή κρίση τους.
16 Στη "Δεύτερη Εποχή" συνέβη επίσης ότι,
παρόλο που ο ερχομός του Μεσσία είχε
αναγγελθεί, μόνο οι άνθρωποι με απλό
μυαλό, ταπεινό πνεύμα και ανεμπόδιστη
διάνοια τον αναγνώρισαν συναισθηματικά
όταν ήρθε.
17. Οι θεολόγοι είχαν στα χέρια τους το
βιβλίο των προφητών, και καθημερινά
επαναλάμβαναν τα λόγια που αναγγέλλουν
τα σημεία, τον χρόνο και τον τρόπο του
ερχομού του Μεσσία, και όμως- Με είδαν και
δεν Με αναγνώρισαν, Με άκουσαν και
αρνήθηκαν ότι ήμουν ο υποσχόμενος
Σωτήρας. Είδαν τα έργα Μου, αλλά το μόνο
πράγμα που ήξεραν να κάνουν ήταν να
αγανακτούν γι' αυτά, αν και στην
πραγματικότητα όλα είχαν προφητευτεί. (150,
21 - 23)
18. Σήμερα κανείς δεν αμφισβητεί πλέον τον
Ιησού, αλλά πολλοί συζητούν και αρνούνται
ακόμη και τη Θεότητά Μου. Κάποιοι
παραδέχονται σε Μένα μεγάλη πνευματική
ανύψωση- άλλοι υποστηρίζουν ότι κι εγώ
περνάω από την εξελικτική πορεία του
πνεύματος για να μπορέσω να φτάσω στον
Πατέρα. Αλλά αν ήταν έτσι, δεν θα σας έλεγα:
"Εγώ είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή".
(170,7)

Η μη αναγνώριση του Ιησού ως του
αναμενόμενου Μεσσία
13. Δεν με αναγνώρισαν όλοι στη Δεύτερη
Εποχή. Όταν εμφανίστηκα στους κόλπους του
εβραϊκού λαού, ο οποίος Με περίμενε ήδη
επειδή είδε να εκπληρώνονται τα
προμηνύματα που έδωσαν οι προφήτες, η
παρουσία Μου προκάλεσε σύγχυση σε
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μπροστά στις προσβολές, δίνοντάς τους έτσι
ένα παράδειγμα ταπεινότητας και αγάπης.
24. Υπήρχαν μερικοί που, ντροπιασμένοι για
την πραότητά Μου, έφυγαν αμέσως,
μετανοώντας που προσέβαλαν, με τις
αμφιβολίες τους, Εκείνον που διακήρυττε την
αλήθεια με τα έργα του. Μόλις
παρουσιάστηκε η ευκαιρία, ήρθαν σε Μένα,
Με ακολούθησαν στα μονοπάτια, κλαίγοντας,
συγκινημένοι από το λόγο Μου, χωρίς καν να
τολμήσουν να Μου απευθυνθούν για να
ζητήσουν συγχώρεση για τις προσβολές που
Μου είχαν προκαλέσει προηγουμένως. Τους
κάλεσα, τους χάιδεψα με το Λόγο Μου και
τους έδειξα λίγο έλεος. (28,6-7)
25 Ακούστε: Όταν ήμουν μαζί σας στη γη, οι
άνθρωποι έρχονταν μαζικά σε Μένα άνθρωποι σε υψηλές θέσεις, γεμάτοι
ματαιοδοξία, άρχοντες που κρυφά Με
αναζητούσαν για να Με ακούσουν. Κάποιοι
Με θαύμαζαν, αλλά από φόβο δεν το
ομολογούσαν ανοιχτά- άλλοι Με απέρριπταν.
26. Πλήθη ανθρώπων έρχονταν σε Μένα,
αποτελούμενα από άνδρες, γυναίκες και
παιδιά, που Με άκουγαν το πρωί, το
απόγευμα και τη νύχτα, και πάντα έβρισκαν
τον Δάσκαλο έτοιμο να τους δώσει τον λόγο
του Θεού. Είδαν ότι ο Δάσκαλος ξεχνούσε τον
εαυτό του και δεν μπορούσε να εξηγήσει σε
ποια ώρα έπαιρνε τροφή, για να μην
εξασθενίσει το σώμα του και αμβλυνθεί η
φωνή του. Ο λόγος ήταν ότι δεν γνώριζαν ότι
ο Ιησούς έπαιρνε δύναμη από το ίδιο του το
πνεύμα και έβρισκε τροφή στον εαυτό του.
(241,23)

Ο Ιησούς ως φιλοξενούμενος της σωτηρίας
μεταξύ των απλών ανθρώπων
19 Το καθήκον σας είναι να ζήσετε σύμφωνα
με το παράδειγμα του Θείου Διδασκάλου σας
στους επίγειους τρόπους του. Θυμηθείτε:
Κάθε φορά που εμφανιζόμουν στα σπίτια,
άφηνα σε όλα ένα μήνυμα ειρήνης, θεράπευα
τους ασθενείς, παρηγορούσα τους
θλιμμένους με τη Θεία Δύναμη που κατέχει η
Αγάπη.
20 Ποτέ δεν απέφυγα να εισέλθω σε ένα σπίτι
επειδή δεν θα με πίστευαν σ' αυτό- ήξερα ότι,
όταν έφευγα από αυτό το μέρος, οι καρδιές
των κατοίκων του θα ήταν γεμάτες από
υπερχείλιση χαράς, επειδή, χωρίς να το
γνωρίζουν, το πνεύμα τους είχε κοιτάξει στη
Βασιλεία των Ουρανών μέσω της διδασκαλίας
Μου.
21 Άλλοτε έψαχνα τις καρδιές, άλλοτε με
έψαχναν, αλλά σε όλες τις περιπτώσεις η
αγάπη Μου ήταν το ψωμί της αιώνιας ζωής
που τους έδωσα με την έννοια του λόγου
Μου. (28,3-5)
Ο ακούραστος κήρυκας Ιησούς
22. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν
αποσύρθηκα στη μοναξιά κάποιας κοιλάδας,
έμεινα μόνο για λίγες στιγμές μόνο, επειδή τα
πλήθη, που ανυπομονούσαν να Με
ακούσουν, πλησίαζαν τον Δάσκαλό τους
επιθυμώντας την άπειρη καλοσύνη του
βλέμματός Του. Τους δέχτηκα και περιέλουσα
αυτούς τους άνδρες, τις γυναίκες και τα
παιδιά με την τρυφερότητα του άπειρου
ελέους Μου, γνωρίζοντας ότι σε κάθε πλάσμα
υπάρχει ένα Πνεύμα για χάρη του οποίου
ήρθα στον κόσμο. Τότε τους μίλησα για τη
Βασιλεία των Ουρανών, που είναι η αληθινή
πατρίδα του πνεύματος, ώστε να ηρεμήσουν
την εσωτερική τους ανησυχία μέσω του λόγου
Μου και να ενδυναμωθούν με την ελπίδα να
αποκτήσουν την Αιώνια Ζωή.
23. Συνέβη ότι, κρυμμένος ανάμεσα στο
πλήθος, υπήρχε κάποιος που σκόπευε να
αρνηθεί την αλήθεια Μου φωνάζοντας και
ισχυριζόμενος ότι ήμουν ψευδοπροφήτηςαλλά ο λόγος Μου τον πρόλαβε πριν
προλάβει να ανοίξει τα χείλη του. Σε άλλες
περιπτώσεις επέτρεψα σε κάποιον βλάσφημο
να Με συκοφαντήσει, για να αποδείξω στο
πλήθος ότι ο Δάσκαλος δεν αγανακτούσε

Η αγάπη των παιδιών και η φύση του Ιησού
27 Περιστασιακά, όταν ήμουν μόνος, με
ανακάλυπταν παιδιά που ερχόντουσαν σε
Μένα για να Μου προσφέρουν μικρά
λουλούδια, να Μου πουν κάποια μικρή θλίψη
και να Με φιλήσουν.
28 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 εγγύτητά 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
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αγνότητα, την απλότητα και την απλότητα
των παιδιών".
29. Χάρηκα με αυτή την αθωότητα και την
αμεροληψία, όπως ακριβώς χαίρεται κανείς
με τη θέα ενός μπουμπουκιού λουλουδιού
που μόλις ανοίγει. (262,62-64)
30 Πόσο συχνά οι μαθητές του βρήκαν τον
Ιησού να συνομιλεί με τα διάφορα πλάσματα
του σύμπαντος. Πόσο συχνά ο Δάσκαλος
εξεπλάγη στις συζητήσεις του με τα πουλιά,
με το διάδρομο, με τη θάλασσα! Ήξεραν όμως
ότι ο Δάσκαλός τους δεν είχε αρπαχτεί,
ήξεραν ότι μέσα στον Δάσκαλό τους ζούσε το
Δημιουργικό Πνεύμα του Πατέρα, που είχε
δώσει γλώσσα σε όλα τα όντα, που
καταλάβαινε όλα τα "παιδιά" του, που
λάμβανε έπαινο και αγάπη από όλα τα
δημιουργημένα από Αυτόν.
31 Πόσο συχνά οι μαθητές και ο λαός
έβλεπαν τον Ιησού να χαϊδεύει ένα πουλί ή
ένα λουλούδι και να ευλογεί τα πάντα, και
στα μάτια του ανακάλυπταν βλέμματα
άπειρης αγάπης για όλα τα πλάσματα! Οι
μαθητές έβλεπαν τη θεϊκή απόλαυση του
Κυρίου όταν έβλεπε τον εαυτό του να
περιβάλλεται από τόση δόξα, τόσο θαυμαστό
που είχε βγει από τη σοφία του, και επίσης
συχνά έβλεπαν δάκρυα στα μάτια του
Διδασκάλου όταν έβλεπε την αδιαφορία των
ανθρώπων μπροστά σε τέτοια δόξα, τη
θαμπάδα και την τύφλωση των ανθρώπινων
πλασμάτων απέναντι σε τόση λάμψη. Συχνά
έβλεπαν τον Διδάσκαλο να κλαίει όταν
έβλεπε έναν λεπρό να χύνει δάκρυα εξαιτίας
της λέπρας του, ή άνδρες και γυναίκες να
θρηνούν για τη μοίρα τους, αν και
περιτριγυρισμένοι από μια σφαίρα τέλειας
αγάπης! (332,25 -26)

γονέων σας με τη ζωή σας, ώστε να τιμάστε
και εσείς από τα παιδιά σας την ίδια στιγμή.
33 Αυτές είναι μερικές από τις εντολές που
πρέπει να τηρούνται από όποιον θέλει
πραγματικά να είναι χριστιανός. (151,35-36)
34 Όταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι
παρατήρησαν τις πράξεις του Ιησού και
διαπίστωσαν ότι διέφεραν από τις δικές τους,
ισχυρίστηκαν ότι η διδασκαλία που κήρυττε
ήταν ενάντια στο νόμο του Μωυσή. Ο λόγος
ήταν ότι μπέρδεψαν τον Νόμο με τις
παραδόσεις. Εγώ όμως τους απέδειξα ότι δεν
παρέβηκα τον νόμο που ο Πατέρας είχε
αποκαλύψει στον Μωυσή, αλλά τον
εκπλήρωσα με λόγια και έργα.
35. Βέβαια, παρέκαμψα πολλές από τις
παραδόσεις εκείνου του λαού, επειδή είχε
ήδη έρθει η ώρα να εξαφανιστούν, ώστε να
ξεκινήσει μια νέα εποχή με ανώτερες
διδασκαλίες. (149,42 - 43)
36. Θυμηθείτε ότι στην πρώτη εντολή του
Νόμου, που έδωσα στην ανθρωπότητα μέσω
του Μωυσή, είπα: "Δεν θα φτιάξετε για τον
εαυτό σας εικόνα ή ομοίωμα ουράνιων
πραγμάτων, για να γονατίζετε μπροστά τους
και να τα λατρεύετε". Από τότε ο δρόμος για
τον άνθρωπο και ο δρόμος για το πνεύμα έχει
χαραχθεί με σαφήνεια.
37 Ο Μωυσής δεν περιορίστηκε στη
μετάδοση των Δέκα Εντολών στην
ανθρωπότητα- θέσπισε επίσης δευτερεύοντες
νόμους για την ανθρώπινη ζωή και καθιέρωσε
παραδόσεις, τελετές και σύμβολα στο πλαίσιο
της πνευματικής λατρείας του Θεού, όλα
σύμφωνα με τα εξελικτικά βήματα που έκανε
τότε το ανθρώπινο πνεύμα.
38. Όμως, ο υποσχόμενος Μεσσίας 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 ενάντια
στους νόμους του Μωυσή, τους απάντησα ότι
δεν ήμουν ενάντια στο νόμο, αλλά ήρθα για
να τον εκπληρώσω. Αν οι διδασκαλίες Μου θα
εξαλείψουν τις παραδόσεις, αυτό θα γίνει
επειδή οι άνθρωποι, προκειμένου να τις
εκπληρώσουν, είχαν ξεχάσει να υπακούσουν
στον Νόμο. (254, 17 - 18)
39. Ο λόγος μου στο παρόν δεν θα διαγράψει
τα λόγια που σας έδωσα στη "Δεύτερη
Εποχή". Οι εποχές, οι αιώνες και οι αιώνες θα
παρέλθουν, αλλά τα λόγια του Ιησού δεν θα

Οι διδασκαλίες του Ιησού
32 Ο Ιησούς σας δίδαξε το έλεος, την
ευγένεια, την αγάπη. Σας δίδαξε να
συγχωρείτε τους εχθρούς σας από καρδιάς,
σας είπε να απορρίπτετε τα ψέματα και να
αγαπάτε την αλήθεια. Σας διακήρυξε ότι θα
πρέπει πάντα να ανταποδίδετε τόσο το κακό
όσο και το καλό που λαμβάνετε με καλό. Σας
δίδαξε τον σεβασμό για τον καθένα από τους
γείτονές σας και σας αποκάλυψε τον τρόπο
για να βρείτε την υγεία του σώματος και του
πνεύματος- πώς να τιμάτε το όνομα των
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παρέλθουν. Σήμερα σας εξηγώ και σας
αποκαλύπτω το νόημα αυτών που σας είπα
τότε και δεν καταλάβατε. (114, 47)

οι τελώνες έδειξαν διαφορετικές αντιδράσεις.
Κάποιοι αναγνώρισαν την εξουσία του Ιησού,
άλλοι απέδωσαν τη δύναμή του σε άγνωστες
επιρροές, άλλοι πάλι δεν μπορούσαν να πουν
τίποτα γι' αυτό. Αλλά οι άρρωστοι που είχαν
θεραπευτεί ευλόγησαν το όνομά του.
46 Κάποιοι είχαν καταληφθεί από ένα μόνο
πνεύμα, άλλοι από επτά, όπως η Μαρία από
τα Μαγδαλά, και άλλοι από τόσο μεγάλο
αριθμό που οι ίδιοι έλεγαν ότι ήταν λεγεώνα.
47 Καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
Δασκάλου η μία πνευματική εκδήλωση
διαδεχόταν την άλλη. Κάποιες έγιναν
μάρτυρες από τους δώδεκα μαθητές, άλλες
από το λαό - σε εξωτερικούς χώρους και σε
σπίτια. Ήταν μια εποχή θαυμάτων,
"θαυμάτων". (339, 20 -22)
48 Το θαύμα, όπως το αντιλαμβάνεστε, δεν
υπάρχει- δεν υπάρχει αντίφαση μεταξύ του
θείου και του υλικού.
49. Αποδίδετε πολλά θαύματα στον Ιησού,
αλλά αληθινά, σας λέω, οι πράξεις του ήταν
το φυσικό αποτέλεσμα της αγάπης, εκείνης
της Θεϊκής δύναμης που δεν ξέρετε ακόμη
πώς να χρησιμοποιήσετε, αν και είναι
παρούσα σε κάθε πνεύμα, αχρησιμοποίητη.
Γιατί δεν θέλατε να γνωρίσετε τη δύναμη της
αγάπης.
50 Τι ήταν αποτελεσματικό σε όλα τα
θαύματα που έκανε ο Ιησούς, εκτός από την
αγάπη;
51. Ακούστε, μαθητές: Προκειμένου η αγάπη
του Θεού να γίνει γνωστή στην ανθρωπότητα,
ήταν απαραίτητη η ταπεινότητα του οργάνου,
και ο Ιησούς ήταν πάντα ταπεινός- και
δίνοντας ένα παράδειγμα αυτού στους
ανθρώπους, σας είπε σε μια περίπτωση ότι
δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς το
θέλημα του Ουράνιου Πατέρα του. Όσοι δεν
κατανοούν την ταπεινότητα αυτών των
λόγων, θα νομίζουν ότι ο Ιησούς ήταν ένας
άνθρωπος σαν όλους τους άλλους, αλλά η
αλήθεια είναι ότι ήθελε να σας δώσει ένα
μάθημα ταπεινότητας.
52 Γνώριζε ότι αυτή η ταπείνωση, αυτή η
ενότητα με τον Πατέρα τον καθιστούσε
παντοδύναμο απέναντι στην ανθρωπότητα.
53 Ω εξαιρετικά μεγάλη και όμορφη
μεταμόρφωση, που δίνει αγάπη, ταπείνωση
και σοφία!
54 Τώρα ξέρετε γιατί ο Ιησούς, αν και έλεγε
ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, εκτός αν

"Θαύματα" του Ιησού
40 για να ανάψει η διδασκαλία αυτή την
πίστη στις καρδιές, έκανα συγχρόνως
θαύματα, για να αγαπηθεί από αυτούς- και
για να είναι αυτά τα "θαύματα" όσο το
δυνατόν πιο απτά, τα έκανα στα σώματα των
ασθενών, θεραπεύοντας τυφλούς, κωφούς,
βουβούς, κουτσούς, δαιμονισμένους,
λεπρούς, αλλά και ανασταίνοντας τους
νεκρούς στη ζωή- και για να αγαπηθώ από
αυτούς, τα έκανα στα σώματα των ασθενών,
θεραπεύοντας τυφλούς, κωφούς, βουβούς,
κουτσούς, δαιμονισμένους, λεπρούς, αλλά
και ανασταίνοντας τους νεκρούς στη ζωή.
41 Πόσα θαύματα αγάπης έκανε ο Χριστός
ανάμεσα στους ανθρώπους! Τα ονόματά τους
διατηρούνται στην ιστορία ως παράδειγμα
για τις μελλοντικές γενιές. (151,37 - 38)
42. Όντα του Φωτός που υπηρετούν το Θεϊκό
Έργο και άλλοι που ήταν επαναστατημένοι
και αδαείς, έγιναν αισθητοί παντού, και
ανάμεσα σε αυτή την ανθρωπότητα
εμφανίστηκαν οι δαιμονισμένοι, τους
οποίους η Επιστήμη δεν μπόρεσε να
ελευθερώσει και οι οποίοι εκδιώχθηκαν από
τους ανθρώπους. Ούτε οι δάσκαλοι του
Νόμου ούτε οι επιστήμονες ήταν σε θέση να
αποκαταστήσουν την υγεία των ασθενών.
43. Ωστόσο, όλα αυτά τα έκανα για να σας
διδάξω και να σας δώσω αποδείξεις αγάπης.
Σας χορήγησα, μέσω του Ιησού, τη θεραπεία
των πλασμάτων του, προς έκπληξη πολλών.
44. Οι άπιστοι, οι οποίοι είχαν ακούσει τον
Ιησού να μιλάει για τη δύναμή του και
γνώριζαν τα θαύματά του, ζήτησαν τις πιο
δύσκολες αποδείξεις για να τον κάνουν να
αβεβαιωθεί για μια στιγμή και να αποδείξουν
ότι δεν ήταν αλάθητος. Αλλά αυτή η
απελευθέρωση των δαιμονισμένων, το
γεγονός ότι τους επανέφερα στην κατάσταση
των κανονικών ανθρώπων, μόνο και μόνο
αγγίζοντάς τους, ή κοιτάζοντάς τους, ή
απευθύνοντάς τους μια λέξη εντολής, έτσι
ώστε αυτά τα πνεύματα να φύγουν από το
μυαλό τους και να απαλλαγούν και οι δύο
από το βαρύ φορτίο τους, τους μπέρδεψε.
45 Μπροστά σε αυτή τη δύναμη, οι
Φαρισαίοι, οι επιστήμονες, οι γραμματείς και
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ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα του,
στην πραγματικότητα ήταν ικανός να κάνει τα
πάντα- γιατί ήταν υπάκουος, γιατί ήταν
ταπεινός, γιατί έκανε τον εαυτό του δούλο
του νόμου και των ανθρώπων, και ήξερε να
αγαπάει.
55 Αναγνωρίστε λοιπόν ότι, αν και εσείς οι
ίδιοι γνωρίζετε κάποιες από τις ικανότητες της
πνευματικής αγάπης, δεν τις αισθάνεστε, και
επομένως δεν μπορείτε να καταλάβετε την
αιτία όλων αυτών που ονομάζετε θαύμα ή
μυστήριο, τα οποία είναι τα έργα που επιτελεί
η θεία αγάπη.
56. Ποιες διδασκαλίες σας έδωσε ο Ιησούς
που δεν ήταν της αγάπης; Ποια επιστήμη,
ποιες ασκήσεις ή μυστηριώδεις γνώσεις
χρησιμοποίησε για να σας δώσει τα
παραδείγματα της δύναμης και της σοφίας
Του;..: Μόνο η ευλογημένη αγάπη με την
οποία μπορεί κανείς να κάνει τα πάντα.
57. Δεν υπάρχει τίποτα αντιφατικό στους
νόμους του Πατέρα, οι οποίοι είναι απλοί
επειδή είναι σοφοί και σοφοί επειδή
διαποτίζονται από αγάπη.
58 Κατανοήστε τον Δάσκαλο, αυτός είναι το
εγχειρίδιό σας. (17,11 - 21)
59. Το Πνεύμα που εμψύχωσε τον Ιησού ήταν
το δικό Μου, ο Θεός σας, που έγινε άνθρωπος
για να κατοικήσει ανάμεσά σας και να σας
κοιτάξει, επειδή αυτό ήταν απαραίτητο. Εγώ,
ως άνθρωπος, ένιωσα όλα τα ανθρώπινα
βάσανα. Οι επιστήμονες που είχαν μελετήσει
τη φύση της φύσης ήρθαν σε Μένα και
ανακάλυψαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για τη
Διδασκαλία Μου. Μεγάλοι και μικροί,
ενάρετοι και αμαρτωλοί, αθώοι και ένοχοι,
έλαβαν την ουσία του λόγου Μου και τους
τίμησα όλους με την παρουσία Μου. Αλλά
παρόλο που πολλοί κλήθηκαν, υπήρχαν μόνο
λίγοι εκλεκτοί, και ακόμη λιγότεροι ήταν
αυτοί που ήταν γύρω Μου. (44, 10)

ελεύθερη", θα μου απαντούσαν: "Στους
νόμους του Μωυσή, τους οποίους
επιβεβαιώνετε, όπως λέτε, υπάρχει διάταξη
που λέει: "Κάθε γυναίκα που συλλαμβάνεται
για μοιχεία θα λιθοβολείται".
61 Γνωρίζοντας την πρόθεσή τους, δεν
απάντησα στα λόγια τους, αλλά έσκυψα και
έγραψα στο χώμα της γης τις αμαρτίες
εκείνων που καταδίκασαν. Και πάλι Με
ρώτησαν τι θα έπρεπε να κάνουν με εκείνη τη
γυναίκα, και τους απάντησα: "Ας ρίξει τον
πρώτο λίθο αυτός που είναι απαλλαγμένος
από την αμαρτία". Τότε αναγνώρισαν τις
παραβάσεις τους και έφυγαν, καλύπτοντας τα
πρόσωπά τους. Κανείς δεν ήταν αγνός, και
νιώθοντας ότι τους είχα δει μέχρι τα βάθη της
καρδιάς τους, δεν κατηγόρησαν πλέον εκείνη
τη γυναίκα, γιατί όλοι είχαν αμαρτήσει. Αλλά
η γυναίκα, και μαζί της και άλλοι που επίσης
είχαν διαρρήξει το γάμο, μετανόησαν και δεν
αμάρτησαν πλέον. Σας λέω, είναι ευκολότερο
να μεταστρέψεις έναν αμαρτωλό με αγάπη
παρά με αυστηρότητα. (44, 11)
Μαρία Μαγδαληνή
62 Η Μαρία Μαγδαληνή - η αμαρτωλή, όπως
την αποκαλούσε ο κόσμος - είχε κερδίσει την
τρυφερότητά μου και τη συγχώρεσή μου.
63. Σύντομα απέκτησε τη σωτηρία της, κάτι
που δεν συμβαίνει σε άλλους που ζητούν
συγχώρεση για τις αμαρτίες τους μόνο με
αδύναμη πίστη. Ενώ εκείνη βρήκε σύντομα
αυτό που έψαχνε, άλλοι δεν το βρήκαν.
64 Η Μαγδαληνή συγχωρήθηκε χωρίς να
καυχηθεί για τη μετάνοιά της. Είχε αμαρτήσει,
όπως και εσείς αμαρτάνετε- αλλά είχε
αγαπήσει πολύ.
65. Αυτός που αγαπάει μπορεί να
παρουσιάζει παρεκκλίσεις στην ανθρώπινη
συμπεριφορά του- αλλά η αγάπη είναι η
τρυφερότητα που ξεχειλίζει από την καρδιά.
Αν θέλετε να συγχωρεθείτε - όπως είστε στρέψτε το βλέμμα σας σε Μένα, γεμάτοι
αγάπη και εμπιστοσύνη, και θα απαλλαγείτε
από κάθε παράβαση.
66 Εκείνη η γυναίκα δεν αμάρτησε πια- την
αγάπη που ξεχείλιζε στην καρδιά της την
αφιέρωσε στη διδασκαλία του Δασκάλου.
67. Της συγχωρήθηκε, παρόλο που είχε κάνει
λάθη. Αλλά στην καρδιά της έκαιγε η φωτιά
που εξαγνίζει, και λόγω της συγχώρεσης που
έλαβε η αμαρτωλή, δεν αποχωρίστηκε ούτε

Η μοιχαλίδα
60 Υπερασπίστηκα τους αμαρτωλούς. Δεν
θυμάστε τη μοιχαλίδα; Όταν την έφεραν σε
Μένα, διωγμένη και καταδικασμένη από το
πλήθος, οι Φαρισαίοι ήρθαν και Με ρώτησαν:
"Τι θα την κάνουμε;". - Οι ιερείς με περίμεναν
να πω: "Ας αποδοθεί δικαιοσύνη", για να
απαντήσουν: "Πώς γίνεται να κηρύττεις την
αγάπη και να επιτρέπεις να τιμωρείται αυτός
ο αμαρτωλός;". Και αν έλεγα: "Αφήστε την
61

στιγμή από τον Ιησού- οι μαθητές Μου, από
την άλλη πλευρά, Με άφησαν μόνο Μου στις
πιο αιματηρές ώρες. Αλλά εκείνη η Μαρία,
που ήταν καταφρονημένη, δεν αποχωρίστηκε
από Μένα, δεν Με αρνήθηκε, δεν φοβήθηκε,
ούτε ντράπηκε.
68. Γι' αυτό, της δόθηκε η δυνατότητα να
χύσει δάκρυα στους πρόποδες του σταυρού
μου και πάνω από τον τάφο μου. Το πνεύμα
της σύντομα βρήκε σωτηρία, επειδή
αγαπούσε πολύ.
69. Στην καρδιά της είχε επίσης αποστολικό
πνεύμα. Η μεταστροφή της λάμπει σαν το
φως της αλήθειας. Είχε γονατίσει στα πόδια
Μου για να Μου πει: "Κύριε, αν το θέλεις, θα
απαλλαγώ από την αμαρτία".
70 Εσείς, από την άλλη πλευρά, πόσο συχνά
θέλετε να Με πείσετε για την αθωότητά σας
καλύπτοντας τις παραβάσεις σας με
μακροσκελείς προσευχές.
71 Όχι, μαθητές, μάθετε από αυτήν, να
αγαπάτε αληθινά τον Κύριό σας σε κάθε έναν
από τους συνανθρώπους σας. Αγαπήστε
πολύ, και οι αμαρτίες σας θα συγχωρεθούν.
Θα γίνετε σπουδαίοι αν κάνετε αυτή την
αλήθεια να ανθίσει στις καρδιές σας. (212, 68
– 75)

σε ένα βουνό, και ενώ ο Δάσκαλος γέμιζε
θαυμασμό τους άνδρες αυτούς με τα λόγια
του, είδαν ξαφνικά το σώμα του Κυρίου τους
μεταμορφωμένο, να αιωρείται στο διάστημα,
με το πνεύμα του Μωυσή στα δεξιά του και
του Ηλία στα αριστερά του.
75 Σε αυτό το υπερφυσικό θέαμα οι μαθητές
έπεσαν στη γη, τυφλωμένοι από το Θείο Φως.
Αλλά αμέσως ηρέμησαν και πρότειναν στον
Δάσκαλό τους να βάλει στους ώμους του τον
πορφυρό μανδύα των βασιλιάδων, όπως και
στον Μωυσή και τον Ηλία. Τότε άκουσαν μια
φωνή που κατέβαινε από το Άπειρο και έλεγε:
"Αυτός είναι ο αγαπητός μου Υιός, στον οποίο
είμαι ευχαριστημένος- ακούστε Τον!"
76 Μεγάλος φόβος έπιασε τους μαθητές,
όταν άκουσαν τη φωνή εκείνη- και όταν
κοίταξαν, είδαν μόνο τον Δάσκαλο, ο οποίος
τους είπε: "Μη φοβάστε, και μη λέτε σε
κανέναν αυτό το πρόσωπο, μέχρι να
αναστηθώ από τους νεκρούς". Τότε ρώτησαν
τον Κύριό τους: "Γιατί οι γραμματείς λένε ότι
ο Ηλίας πρέπει να έρθει πριν;" Και ο Ιησούς
τους απάντησε: "Αλήθεια, ο Ηλίας θα έρθει
πριν και θα τα διορθώσει όλα. Εγώ όμως σας
λέω ότι ο Ηλίας έχει ήδη έρθει, και δεν τον
αναγνώρισαν- αντίθετα, του έκαναν ό,τι
ήθελαν". Τότε οι μαθητές κατάλαβαν ότι τους
μιλούσε για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή.
77. Πόσες φορές, στον παρόντα χρόνο, έχω
κάνει αόρατο μπροστά στα μάτια σας το
σώμα μέσω του οποίου επικοινωνώ τον
εαυτό Μου, για να σας επιτρέψω να Με δείτε
στην ανθρώπινη μορφή με την οποία η
ανθρωπότητα γνώρισε τον Ιησού, και παρόλα
αυτά δεν έχετε προσκυνήσει μπροστά στη νέα
μεταμόρφωση. (29,15 - 18)
Αυτό το φαινόμενο είναι επίσης γνωστό στην
παραψυχολογία ως "μεταμόρφωση", ως η
αυξανόμενη ορατότητα ενός πνεύματος που
εκδηλώνεται.

Ο Νικόδημος και το ζήτημα της
μετενσάρκωσης
72. Εκείνη την εποχή, είπα στον Νικόδημο, ο
οποίος Με είχε αναζητήσει με καλό πνεύμα
για να μιλήσει μαζί Μου: "Ό,τι γεννιέται από
τη σάρκα είναι σάρκα, και ό,τι γεννιέται από
το πνεύμα είναι πνεύμα. Μην εκπλαγείτε
όταν σας λέω ότι κάποιος πρέπει να
ξαναγεννηθεί". Ποιος κατάλαβε αυτές τις
λέξεις;
73. Ήθελα να σας πω μαζί τους ότι μια
ανθρώπινη ζωή δεν είναι αρκετή για να
κατανοήσετε έστω και μία από τις
διδασκαλίες Μου και ότι για να κατανοήσετε
το εγχειρίδιο που περιέχει αυτή η ζωή μέσα
της, χρειάζεστε πολλές γήινες ζωές.
Επομένως, η σάρκα έχει μόνο το καθήκον να
χρησιμεύει ως στήριγμα για το πνεύμα κατά
την περιπλάνησή του στη γη. (151, 59)

Έλλειψη θάρρους για εξομολόγηση
78. Όταν έζησα ανάμεσά σας, ενσαρκωμένος,
συνέβαινε συχνά ότι τη νύχτα, όταν όλοι
ξεκουράζονταν, οι άνθρωποι ερχόντουσαν σε
Μένα, αναζητώντας Με κρυφά, επειδή
φοβόντουσαν μήπως τους ανακαλύψουν. Με
αναζήτησαν επειδή ένιωσαν τύψεις επειδή
Μου φώναξαν και Με προσέβαλαν ενώ
μιλούσα στο πλήθος. Οι τύψεις τους ήταν
ακόμη πιο επίμονες όταν συνειδητοποίησαν

Η Μεταμόρφωση του Ιησού
74 Σε μια περίσταση της Δεύτερης Εποχής ο
Ιησούς περπατούσε, ακολουθούμενος από
μερικούς από τους μαθητές του. Είχαν ανέβει
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ότι ο λόγος Μου είχε αφήσει ένα δώρο
ειρήνης και φωτός στις καρδιές τους και είχα
χύσει το θεραπευτικό Μου βάλσαμο στο
σώμα τους.
79. Με σκυμμένα κεφάλια εμφανίστηκαν σε
Μένα και μου είπαν: "Δάσκαλε, συγχώρεσέ
μας, ανακαλύψαμε ότι ο λόγος σου περιέχει
αλήθεια". Τους απάντησα: "Αν ανακαλύψατε
ότι μιλάω μόνο την αλήθεια, γιατί κρύβεστε;
Δεν βγαίνετε στην ύπαιθρο για να δεχτείτε τις
ακτίνες του ήλιου όταν αυτός εμφανίζεται αλλά πότε ντραπήκατε γι' αυτό; Αυτός που
αγαπά την αλήθεια δεν την κρύβει ποτέ, ούτε
την αρνείται, ούτε ντρέπεται γι' αυτήν".
80. Σας το λέω αυτό επειδή βλέπω ότι πολλοί
Με ακούνε μόνο κρυφά, αρνούμενοι πού
πήγαν, κρύβοντας αυτά που άκουσαν και
μερικές φορές αρνούμενοι ότι ήταν μαζί Μου.
Τότε για τι ντρέπεστε; (133,23 - 26)

83. Αλλά δεν αρκέστηκαν στο να Με
καταδικάσουν, αλλά καταδίκασαν και τους
μαθητές Μου, παρακολουθώντας τους στενά,
αν μιλούσαν, αν Με ακολουθούσαν στους
δρόμους ή αν κάθονταν στο τραπέζι. Πόσο
αναστατώθηκαν οι Φαρισαίοι όταν, σε
κάποια περίσταση, είδαν ότι οι μαθητές Μου
δεν είχαν πλύνει τα χέρια τους πριν καθίσουν
στο τραπέζι!: φτωχά κεφάλια που μπέρδεψαν
την καθαριότητα του σώματος με την
καθαριότητα του πνεύματος! Δεν γνώριζαν
ότι όταν άγγιζαν τον ιερό άρτο στο ναό, τα
χέρια τους ήταν καθαρά, αλλά οι καρδιές τους
ήταν γεμάτες σαπίλα. (356,37 - 38)
84. Σε κάθε στροφή Με ερευνούσαν. Όλες οι
πράξεις Μου και τα λόγια Μου κρίθηκαν με
κακή πρόθεση, κυρίως ήταν μπερδεμένοι
μπροστά στα έργα Μου και τις αποδείξεις
Μου, γιατί το μυαλό τους δεν ήταν ικανό να
κατανοήσει αυτό που μόνο το πνεύμα μπορεί
να κατανοήσει.
85 Όταν προσευχήθηκα, μου είπαν: "Γιατί
προσεύχεται, αφού λέει ότι είναι γεμάτος
δύναμη και σοφία; Τι μπορεί να χρειαστεί ή
να ζητήσει;" Και όταν δεν προσευχόμουν,
έλεγαν ότι δεν τηρούσα τις θρησκευτικές τους
εντολές.
86. Όταν Με είδαν να μη λαμβάνω τροφή,
ενώ οι μαθητές Μου έτρωγαν, έκριναν ότι
ήμουν εκτός των Νόμων που θέσπισε ο Θεόςκαι όταν Με είδαν να λαμβάνω τροφή,
αναρωτήθηκαν: "Γιατί πρέπει να τρώει για να
ζει - αυτός που ισχυριζόταν ότι είναι η Ζωή;"
Δεν καταλάβαιναν ότι είχα έρθει στον κόσμο
για να αποκαλύψω στους ανθρώπους πώς θα
ζούσε η ανθρωπότητα μετά από μια μακρά
περίοδο εξαγνισμού, έτσι ώστε από αυτήν να
προκύψει μια πνευματοποιημένη γενιά, πάνω
από την ανθρώπινη δυστυχία, πάνω από τις
αναγκαίες ανάγκες της σάρκας και πάνω από
τα πάθη των σωματικών αισθήσεων. (40,11 13)

Εχθροπραξίες εναντίον του Ιησού
81. Όταν μίλησα στα πλήθη των ανθρώπων
στη Δεύτερη Εποχή, ο Λόγος Μου, τέλειος σε
νόημα και μορφή, ακούστηκε από όλους. Το
βλέμμα μου, διεισδύοντας στις καρδιές,
ανακάλυψε όλα όσα έκρυβε ο καθένας μέσα
του. Σε μερικούς υπήρχε αμφιβολία, σε
άλλους πίστη, και σε άλλους μου μιλούσε μια
φωνή γεμάτη φόβο: ήταν οι άρρωστοι που ο
πόνος τους έκανε να ελπίζουν σε ένα θαύμα
από μένα. Υπήρχαν εκείνοι που
προσπαθούσαν να κρύψουν την κοροϊδία
τους όταν Με άκουγαν να λέω ότι ήρθα από
τον Πατέρα για να φέρω τη Βασιλεία των
Ουρανών στους ανθρώπους, και υπήρχαν
επίσης καρδιές στις οποίες ανακάλυψα μίσος
εναντίον Μου και πρόθεση να Με φιμώσουν
ή να Με εξοντώσουν.
82. Οι αλαζόνες, οι Φαρισαίοι, ήταν αυτοί
που αισθάνθηκαν χτυπημένοι από την
αλήθεια μου. Γιατί παρόλο που ο λόγος Μου
ήταν τόσο σαφής, τόσο γεμάτος αγάπη και
τόσο παρήγορος - παρόλο που πάντα
επιβεβαιωνόταν από ισχυρά έργα - πολλοί
άνθρωποι συνέχισαν να θέλουν να
ανακαλύψουν την αλήθεια της Παρουσίας
Μου κρίνοντάς Με σύμφωνα με τον άνθρωπο
Ιησού, ερευνώντας τη ζωή Μου και
εστιάζοντας την προσοχή τους στη σεμνότητα
των ενδυμάτων Μου και την απόλυτη
φτώχεια Μου σε υλικά αγαθά.

Ανακοίνωση αποχαιρετισμού
87.Για τρία χρόνια ο Ιησούς ζούσε με τους
μαθητές του. Ήταν περιτριγυρισμένος από
μεγάλο πλήθος που τον αγαπούσε βαθιά. Δεν
υπήρχε τίποτε άλλο για τους μαθητές αυτούς
από το να ακούνε τον Δάσκαλό τους καθώς
κήρυττε τη θεία διδασκαλία του.
Ακολουθώντας τα βήματά του, δεν ένιωσαν
ούτε πείνα ούτε δίψα, δεν υπήρχε κανένα
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εμπόδιο ή σκόντο, όλα ήταν ειρηνικά και
ευτυχισμένα στην ατμόσφαιρα που
περιέβαλλε εκείνη την ομάδα, και όμως - σε
μια περίπτωση που ήταν ιδιαίτερα
γοητευμένοι από την ενατένιση του
αγαπημένου τους Ιησού, τους είπε: "Θα έρθει
τώρα μια άλλη στιγμή, θα φύγω από κοντά
σας και θα μείνετε σαν πρόβατα ανάμεσα σε
λύκους. Αυτή η ώρα πλησιάζει και είναι
απαραίτητο να επιστρέψω από εκεί που
ήρθα. Θα μείνετε μόνοι σας για ένα διάστημα
και θα μεταφέρετε τη μαρτυρία αυτών που
είδατε και ακούσατε σε εκείνους που πεινούν
και διψούν για αγάπη και δικαιοσύνη.
Εργαστείτε στο όνομά μου, και μετά θα σας
πάρω κοντά μου στην Αιώνια Στέγη".
88 Τα λόγια αυτά στεναχώρησαν τους
μαθητές, και καθώς η ώρα πλησίαζε, ο Ιησούς
επανέλαβε αυτή την ανακοίνωση με
μεγαλύτερη έμφαση, μιλώντας για την
αναχώρησή του. Ταυτόχρονα όμως
παρηγορούσε τις καρδιές όσων τον άκουγαν
λέγοντάς τους ότι το πνεύμα του δεν θα
έφευγε και θα συνέχιζε να παρακολουθεί τον
κόσμο. Αν προετοιμάζονταν να μεταφέρουν
τον λόγο του ως μήνυμα παρηγοριάς και
ελπίδας στους ανθρώπους εκείνης της
εποχής, θα μιλούσε μέσω των στόματων τους
και θα έκανε θαύματα. (354,26 - 27)

αμαρτίας και της απάτης, και γι' αυτό πρέπει
να προσθέσω ότι ο οριστικός θρίαμβός Μου
δεν έχει έρθει ακόμα.
91 Πώς μπορείτε να πιστέψετε ότι εκείνη η
είσοδος στην Ιερουσαλήμ ήταν η νίκη της
υπόθεσής Μου, όταν υπήρχαν μόνο λίγοι που
μεταστράφηκαν και πολλοί που δεν
αναγνώριζαν ποιος ήμουν;
92 Και ακόμη και αν όλοι αυτοί οι άνθρωποι
είχαν μεταστραφεί στον λόγο μου, δεν θα
έπρεπε να ακολουθήσουν πολλές γενεές;
93 Εκείνη η στιγμή της αγαλλίασης, εκείνη η
σύντομη, θριαμβευτική είσοδος, δεν ήταν
παρά 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.
94. Να ξέρετε ότι αν έστω και ένα από τα
παιδιά Μου βρισκόταν τότε εκτός της Νέας
Ιερουσαλήμ, δεν θα υπήρχε 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 έστω και το τελευταίο από τα παιδιά
Του. (268, 17 - 21)
95. Είστε οι ίδιοι με εκείνους που έψαλλαν το
Ωσαννά στη Δεύτερη Εποχή, όταν ο Ιησούς
μπήκε στην Ιερουσαλήμ. Σήμερα, καθώς σας
κάνω γνωστό τον εαυτό Μου στο πνεύμα, δεν
απλώνετε πλέον τους μανδύες σας στο δρόμο
Μου, αλλά τις καρδιές σας τις προσφέρετε ως
κατοικία στον Κύριό σας. Σήμερα ο οσάννα
σας δεν βγαίνει πλέον από το λαιμό σας,
αυτός ο οσάννα αναβλύζει από το πνεύμα
σας ως ύμνος ταπεινότητας, αγάπης και
γνώσης του Πατέρα, ως ύμνος πίστης σε αυτή
την εκδήλωση που σας έφερε ο Κύριός σας
στην Τρίτη Εποχή.
96. Κάποτε, όπως και σήμερα, Με
ακολουθήσατε στην είσοδό Μου στην
Ιερουσαλήμ. Τα μεγάλα πλήθη Με
περιέβαλαν, γοητευμένα από τα λόγια της
αγάπης Μου. Άνδρες και γυναίκες, γέροι και
παιδιά, συγκλόνισαν την πόλη με τις κραυγές
χαράς τους, και ακόμη και οι ιερείς και οι
Φαρισαίοι, φοβούμενοι ότι ο λαός θα
επαναστατούσε, Μου είπαν: "Δάσκαλε, αν
διδάσκεις την ειρήνη - γιατί επιτρέπεις στους
οπαδούς Σου να προκαλούν τέτοια
αναταραχή;" Εγώ όμως τους απάντησα:
"Αληθινά σας λέω, αν αυτοί σιωπούσαν, οι
πέτρες θα μιλούσαν". Γιατί αυτές ήταν

Η είσοδος του Ιησού στην Ιερουσαλήμ
89. Τα πλήθη Με δέχτηκαν με αγαλλίαση όταν
μπήκα στην πόλη της Ιερουσαλήμ. Από τα
χωριά και τα σοκάκια ήρθαν πλήθη - άνδρες,
γυναίκες και παιδιά - για να
παρακολουθήσουν την είσοδο του
Διδασκάλου στην πόλη. Ήταν εκείνοι που
είχαν δεχθεί το θαύμα και την απόδειξη της
δύναμης του Υιού του Θεού - οι τυφλοί που
τώρα έβλεπαν, οι βουβοί που τώρα
μπορούσαν να τραγουδήσουν το "Ωσαννά", οι
χωλοί που είχαν αφήσει τα κρεβάτια τους και
είχαν έρθει βιαστικά να δουν τον Διδάσκαλο
στο Πάσχα.
90. 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
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στιγμές αγαλλίασης, ήταν το αποκορύφωμα
και η δόξα του Μεσσία ανάμεσα σε εκείνους
που διψούσαν και διψούσαν για δικαιοσύνη εκείνους που περίμεναν από καιρό τον
ερχομό του Κυρίου σε εκπλήρωση των
προφητειών.
97. Με αυτή την αγαλλίαση και τη χαρά ο
λαός Μου γιόρτασε επίσης την
απελευθέρωση από την Αίγυπτο. Ήθελα να
κάνω αυτή τη γιορτή του Πάσχα αξέχαστη για
το λαό Μου. Αλλά αληθινά, σας λέω, δεν
ακολούθησα απλώς μια παράδοση
θυσιάζοντας ένα αρνί - όχι, πρόσφερα τον
εαυτό Μου στον Ιησού, το θυσιαστικό αρνί,
ως τον τρόπο με τον οποίο όλα τα παιδιά Μου
θα βρουν τη σωτηρία. (318,57 - 59)

παραδείγματά μου στη ζωή σας. Αυτό
ακριβώς είναι το δύσκολο για εσάς, αλλά σε
αυτό ακριβώς έγκειται η αξία. (151, 29 - 32,
34)
103. Ακριβώς όπως είστε γύρω Μου τώρα,
έτσι ήταν εκείνο το τελευταίο βράδυ της
Δεύτερης Εποχής. Ο ήλιος μόλις είχε δύσει
όταν ο Ιησούς, σε εκείνο το δωμάτιο,
συζήτησε με τους μαθητές του για τελευταία
φορά. Ήταν τα λόγια ενός ετοιμοθάνατου
πατέρα προς τα πολυαγαπημένα του παιδιά.
Θλίψη υπήρχε στον Ιησού και στους μαθητές,
οι οποίοι δεν ήξεραν ακόμη τι περίμενε λίγες
ώρες αργότερα εκείνον που τους είχε διδάξει
και τους είχε αγαπήσει τόσο πολύ. Ο Κύριός
τους επρόκειτο να αναχωρήσει, αλλά δεν
ήξεραν ακόμη πώς. Ο Πέτρος έκλαιγε,
κρατώντας το δισκοπότηρο στην καρδιά τουτα δάκρυα του Ιωάννη έβρεχαν το στήθος του
Δασκάλου- ο Ματθαίος και ο Βαρθολομαίος
ήταν εκτός εαυτού με τα λόγια μου. Ο
Φίλιππος και ο Θωμάς έκρυβαν τη
στενοχώρια τους καθώς έτρωγαν. Ο Ιάκωβος
ο νεώτερος και ο πρεσβύτερος, ο Θαδδαίος, ο
Ανδρέας και ο Σίμων ήταν βουβοί από τη
θλίψη- ωστόσο, πολλά ήταν αυτά που Μου
μίλησαν με την καρδιά τους. Ο Ιούδας
Ισκαριώτης έφερε επίσης πόνο στην καρδιά
του, αλλά και φόβο και τύψεις. Αλλά δεν
μπορούσε να γυρίσει πίσω, γιατί το σκοτάδι
τον είχε κυριεύσει.
104. Όταν ο Ιησούς είχε πει τα τελευταία του
λόγια και τις τελευταίες του προτροπές, οι
μαθητές αυτοί έκλαιγαν. Αλλά ένας από
αυτούς δεν ήταν πια εκεί, το πνεύμα του δεν
μπορούσε να δεχτεί τόση αγάπη, ούτε να δει
τόσο φως, και έτσι έφυγε, επειδή αυτή η λέξη
έκαψε την καρδιά του. (94, 56-58)
105 Η Θεία Επιθυμία του Ιησού ήταν οι
μαθητές Του να γίνουν σπορείς της
λυτρωτικής διδασκαλίας Του.
106 Στο αποκορύφωμα της τελευταίας του
ομιλίας προς τους μαθητές, η οποία ήταν
ταυτόχρονα και η τελευταία συνομιλία μεταξύ
πατέρα και παιδιών, τους είπε λοιπόν με
ύφος αγάπης: "Σας δίνω τώρα μια νέα εντολή:
αγαπάτε αλλήλους".
107 Με το φως αυτής της ύψιστης εντολής
άναψε έτσι τη μεγαλύτερη ελπίδα για την
ανθρωπότητα. (254, 59)

Ο Μυστικός Δείπνος
98 Όταν ο Ιησούς γιόρτασε με τους μαθητές
του εκείνο το πασχαλινό γεύμα, σύμφωνα με
την παράδοση εκείνου του λαού, τους είπε:
"Κάτι καινούργιο σας αποκαλύπτω τώρα:
Πάρτε από αυτό το κρασί και φάτε από αυτό
το ψωμί, που αντιπροσωπεύουν το αίμα μου
και το σώμα μου, και κάντε το αυτό στη
μνήμη μου.
99 Μετά τον θάνατο του Διδασκάλου, οι
μαθητές μνημόνευαν τη θυσία του Κυρίου
τους, πίνοντας κρασί και τρώγοντας ψωμί, τα
οποία ήταν σύμβολα Εκείνου που, για την
αγάπη της ανθρωπότητας, εγκατέλειψε τα
πάντα.
100 Με την πάροδο των αιώνων, οι λαοί που
χωρίστηκαν σε δόγματα έδωσαν διαφορετικές
ερμηνείες στα λόγια μου.
101. Σήμερα θέλω να σας πω τι ένιωσα εκείνη
την ώρα, σε εκείνο τον Μυστικό Δείπνο, όπου
κάθε λέξη και πράξη του Ιησού ήταν το
μάθημα ενός βιβλίου βαθιάς σοφίας και
άπειρης αγάπης. Όταν χρησιμοποίησα ψωμί
και κρασί, ήταν για να σας κάνω να
καταλάβετε ότι μοιάζουν με την αγάπη, η
οποία είναι η τροφή και η ζωή του
πνεύματος- και όταν σας είπα: "Κάντε αυτό
στη μνήμη Μου", ο Δάσκαλος ήθελε να πει ότι
πρέπει να αγαπάτε τους πλησίον σας με
αγάπη παρόμοια με εκείνη του Ιησού και να
δίνετε τον εαυτό σας στους ανθρώπους ως
αληθινή τροφή.
102. Οποιαδήποτε τελετή κάνετε από αυτές
τις διδασκαλίες θα είναι άκαρπη αν δεν
εφαρμόσετε τις διδασκαλίες και τα
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4 Δεν θυμάστε πόσες φορές αποκάλυψα την
αγάπη Μου, όχι μόνο σε εκείνους που
πίστεψαν σε Μένα, αλλά και σε εκείνον που
Με πρόδωσε και σε εκείνους που Με
καταδίωξαν και Με έκριναν; Τώρα μπορεί να
Με ρωτήσετε ποιος ήταν ο λόγος που Με
ώθησε να επιτρέψω όλες αυτές τις κοροϊδίες.
Και σας απαντώ: Ήταν απαραίτητο να τους
αφήσω πλήρη ελευθερία σκέψης και δράσης,
προκειμένου να δημιουργήσω τις κατάλληλες
ευκαιρίες για να αποκαλύψω τον εαυτό Μου
και για να βιώσουν όλοι το έλεος και την
αγάπη που δίδαξα στον κόσμο.
5 Δεν κίνησα εγώ την καρδιά του Ιούδα για να
Με προδώσει- ήταν όργανο μιας κακής
σκέψης, όταν η καρδιά του ήταν γεμάτη
σκοτάδι. Ωστόσο, μπροστά στην απιστία
αυτού του μαθητή, του έδειξα τη συγχώρεσή
Μου.
6. Δεν θα ήταν απαραίτητο να Με προδώσει
ένας από τους δικούς Μου για να σας δώσω
αυτό το παράδειγμα ταπεινότητας. Ο
Δάσκαλος θα το έδειχνε σε κάθε ευκαιρία που
του προσέφεραν οι άνθρωποι. Σε αυτόν τον
μαθητή έλαχε να γίνει το όργανο μέσω του
οποίου ο Δάσκαλος έδειξε στον κόσμο τη
θεϊκή του ταπεινότητα. Ακόμα και αν νομίζατε
ότι η αδυναμία εκείνου του ανθρώπου ήταν
αυτή που προκάλεσε τον θάνατο του Ιησού,
σας λέω ότι κάνετε λάθος, γιατί ήρθα για να
σας δοθώ ολοκληρωτικά, και αν δεν γινόταν
με αυτόν τον τρόπο, να είστε σίγουροι ότι θα
γινόταν με άλλον. Επομένως, δεν έχετε
κανένα δικαίωμα να καταριέστε ή να κρίνετε
αυτόν που είναι αδελφός σας, ο οποίος σε μια
στιγμή σκότους δεν έδειξε την αγάπη και την
πίστη που όφειλε στον Δάσκαλό του. Αν τον
κατηγορείτε για τον θάνατό μου, γιατί δεν τον
ευλογείτε, γνωρίζοντας ότι το Αίμα μου
χύθηκε για τη σωτηρία όλων των ανθρώπων;
Θα ήταν καλύτερα για σας να προσεύχεστε
και να ζητάτε να μην πέσει κανείς σας σε
πειρασμό, διότι η υποκρισία των γραμματέων
και των Φαρισαίων εξακολουθεί να υπάρχει
σε αυτόν τον κόσμο. (90,37 - 39)

Κεφάλαιο 12 - Ο πόνος, ο θάνατος
και η ανάσταση
Ο ισόβιος μόχθος και πόνος του Ιησού
1 Έζησα ανάμεσα στους ανθρώπους και έκανα
τη ζωή μου παράδειγμα, εγχειρίδιο. Έμαθα
όλα τα βάσανα, τους πειρασμούς και τους
αγώνες, τη φτώχεια, την εργασία και τους
διωγμούς. Γνώρισα την απόρριψη από τους
συγγενείς, την αχαριστία και την προδοσία, τη
μακροχρόνια εργασία, την πείνα και τη δίψα,
τη γελοιοποίηση, τη μοναξιά και το θάνατο.
Επέτρεψα να πέσει πάνω Μου όλο το βάρος
της αμαρτίας του ανθρώπου. Επέτρεψα στον
άνθρωπο να διερευνήσει το μυαλό Μου στα
λόγια Μου και στο διάτρητο σώμα Μου, όπου
φαίνονταν ακόμη και τα τελευταία πλευρά
Μου. Αν και Θεός, έγινα ένας βασιλιάς που
κοροϊδεύει, ένας εκτεθειμένος, και έπρεπε
επίσης να κουβαλήσω τον σταυρό της
ντροπής και να ανέβω μαζί του στον λόφο
όπου πέθαναν οι ληστές. Εκεί τελείωσε η
ανθρώπινη ζωή Μου ως απόδειξη ότι δεν
είμαι μόνο ο Θεός των λόγων, αλλά και ο
Θεός των πράξεων. (217, 11)
2 Όταν πλησίασε η ώρα και το δείπνο
τελείωσε, ο Ιησούς έδωσε στους μαθητές του
τις τελευταίες οδηγίες. Ξεκίνησε για τον
ελαιώνα, όπου συνήθιζε να προσεύχεται, και
είπε στον Πατέρα: "Κύριε, αν είναι δυνατόν,
πάρε από μένα αυτό το ποτήρι. Αλλά όχι το
δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ας γίνει".
Τότε πλησίασε εκείνος από τους μαθητές
Μου που επρόκειτο να Με παραδώσει,
συνοδευόμενος από ένα πλήθος που θα Με
συλλάμβανε. Όταν τον ρώτησαν: "Ποιος είναι
ο Ιησούς, ο Ναζωραίος;", ο Ιούδας πλησίασε
τον Δάσκαλό του και τον φίλησε. Υπήρχε
φόβος και αναστάτωση στις καρδιές εκείνων
των ανθρώπων, καθώς είδαν την ήρεμη
ψυχραιμία του Ιησού, και ρώτησαν ξανά:
"Ποιος είναι ο Ιησούς;" Τότε ανέβηκα σε
αυτούς και τους είπα, "Εδώ είμαι, εγώ είμαι".
Τότε ήταν που ξεκίνησε το πάθος μου.
3 Με έφεραν μπροστά σε ιερείς, δικαστές και
άρχοντες. Με ανέκριναν, με έκριναν και με
κατηγόρησαν ότι παραβίασα τον νόμο του
Μωυσή και ότι ήθελα να δημιουργήσω μια
αυτοκρατορία που θα κατέστρεφε την
αυτοκρατορία του Καίσαρα. (152,6 - 7)

Το Πάθος του Ιησού
7 Όταν με ανέκρινε ο αρχιερέας Καϊάφας και
μου είπε: "Σε παρακαλώ, πες μου αν είσαι ο
Χριστός, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού", του
απάντησα: "Το είπες". (21, 30)

Η προδοσία του Ιούδα
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8. Πόσες καρδιές που λίγες μέρες πριν
θαύμαζαν και ευλογούσαν τα έργα Μου τα
ξέχασαν, δείχνοντας αχάριστες και ενώνοντας
τις καρδιές τους με εκείνους που Με έβριζαν.
Αλλά ήταν απαραίτητο αυτή η θυσία να είναι
πολύ μεγάλη, ώστε να μη σβήσει ποτέ από τη
μνήμη των ανθρώπων.
9 Ο κόσμος, και εσείς ως μέρος του, Με είδε
να βλασφημείται, να χλευάζεται και να
ταπεινώνεται όσο κανένας άλλος άνθρωπος.
Ωστόσο, με υπομονή άδειασα το ποτήρι που
Μου έδωσες να πιω. Βήμα προς βήμα
εκπλήρωσα το πεπρωμένο Μου της αγάπης
ανάμεσα στους ανθρώπους και δόθηκα
ολοκληρωτικά στα παιδιά Μου.
10 Μακάριοι αυτοί που πίστεψαν στον Θεό
τους, παρόλο που τον είδαν αιματοβαμμένο
και ασθμαίνοντα.
11 Αλλά Με περίμενε κάτι πιο δύσκολο: να
πεθάνω καρφωμένος σε ένα ξύλο ανάμεσα σε
δύο ληστές. Αλλά ήταν γραμμένο, και
επομένως έπρεπε να γίνει πραγματικότητα,
ώστε να αναγνωριστώ ως ο αληθινός
Μεσσίας. (152, 8 -11)
12 Γι' αυτή τη διδασκαλία που σας δίνω, σας
έδωσα ήδη ένα παράδειγμα στη δεύτερη
εποχή. Ο Ιησούς κρεμάστηκε στο σταυρό, ο
Σωτήρας πάλεψε με το θάνατο μπροστά στα
πλήθη που τόσο πολύ είχε αγαπήσει. Κάθε
καρδιά ήταν μια πόρτα στην οποία είχε
χτυπήσει. Ανάμεσα στο πλήθος των θεατών
ήταν ο άνθρωπος που κυβερνούσε τα πλήθη,
ο άρχοντας της εκκλησίας, ο τελώνης, ο
φαρισαίος, ο πλούσιος, ο φτωχός, ο
καταφρονεμένος και ο απλοϊκός. Ενώ όμως
κάποιοι γνώριζαν ποιος ήταν Εκείνος που
πέθανε εκείνη την ώρα, έχοντας δει τα έργα
Του και έχοντας λάβει τις ευεργεσίες Του,
άλλοι, διψώντας για αθώο αίμα και
αχόρταγοι για εκδίκηση, επιτάχυναν τον
θάνατο Εκείνου που αποκαλούσαν
περιπαικτικά "Βασιλιά των Εβραίων", μη
γνωρίζοντας ότι δεν ήταν μόνο Βασιλιάς ενός
λαού, αλλά ότι ήταν όλων των λαών της γης
και όλων των κόσμων του σύμπαντος. Ενώ ο
Ιησούς έριχνε μια από τις τελευταίες του
ματιές σε εκείνα τα πλήθη, αυτός, γεμάτος
φιλεύσπλαχνη αγάπη και συμπόνια, ύψωσε
την παράκλησή του προς τον Πατέρα,
λέγοντας: "Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους,
γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν".

13 Αυτό το βλέμμα περιλάμβανε τόσο
εκείνους που έκλαιγαν γι' αυτόν όσο και
εκείνους που καμάρωναν για την αγωνία του,
επειδή η αγάπη του Διδασκάλου, που ήταν η
αγάπη του Πατέρα, ήταν για όλους εξίσου.
(103, 26 - 27)
14 Όταν ήρθε η μέρα που τα πλήθη,
υποκινούμενα από εκείνους που ενοχλούνταν
από την παρουσία του Ιησού, τον
τραυμάτισαν και τον μαστίγωσαν και, ως
αποτέλεσμα των χτυπημάτων, τον είδαν να
αιμορραγεί σαν κοινός θνητός και αργότερα
να παλεύει με τον θάνατο και να πεθαίνει σαν
οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, οι
Φαρισαίοι, οι άρχοντες του λαού και οι ιερείς
αναφώνησαν με ικανοποίηση: "Κοιτάξτε
αυτόν που αποκαλεί τον εαυτό του Υιό του
Θεού, που νόμιζε ότι ήταν βασιλιάς και
ισχυριζόταν ότι ήταν ο Μεσσίας!".
15 Γι' αυτούς, περισσότερο από τους άλλους,
ο Ιησούς ζήτησε από τον Πατέρα Του να τους
συγχωρέσει - αυτούς που, αν και γνώριζαν τις
Γραφές, τώρα τον αρνούνταν και τον έκαναν
απατεώνα στο πλήθος. Αυτοί ήταν που, παρά
τον ισχυρισμό τους ότι ήταν δάσκαλοι του
Νόμου, στην πραγματικότητα δεν ήξεραν τι
έκαναν κατά την καταδίκη του Ιησού, ενώ
υπήρχαν καρδιές ανάμεσα στο πλήθος που
σπαράσσονταν από πόνο για την αδικία που
έβλεπαν, και πρόσωπα που ξεχείλιζαν από
δάκρυα για τον θυσιαστικό θάνατο του
δικαίου. Ήταν άνδρες και γυναίκες με απλό
μυαλό και ταπεινό και γενναιόδωρο πνεύμα,
που γνώριζαν ποιος ήταν μαζί με τους
ανθρώπους στον κόσμο και που
καταλάβαιναν τι έχασαν με τον θάνατο του
Διδασκάλου. (150,24 - 25)
16 Σας μιλάει εκείνος που, πάνω στον σταυρό,
παλεύοντας με τον θάνατο και
κακοποιημένος και βασανισμένος από τους
δήμιους, ύψωσε τα μάτια του στο άπειρο και
είπε: "Πάτερ, συγχώρεσέ τους, διότι δεν
γνωρίζουν τι κάνουν".
17. 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 δει επίσης σε
εκείνη την ευλογημένη ώρα που ακούτε τον
νέο Μου λόγο αυτή τη στιγμή. (268, 38 -39)
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18 Καθώς κοίταζα από το ύψος του Σταυρού
το πλήθος των ανθρώπων, είδα τη Μαρία, και
της είπα, αναφερόμενος στον Ιωάννη:
"Γυναίκα, αυτός είναι ο γιος σου", και στον
Ιωάννη: "Γιε, αυτός είναι η μητέρα σου".
19 Ο Ιωάννης ήταν ο μόνος εκείνη την ώρα
που μπορούσε να καταλάβει το νόημα της
ακόλουθης πρότασης, γιατί το πλήθος ήταν
τόσο τυφλό που όταν είπα: "Διψάω", νόμιζαν
ότι ήταν φυσική δίψα και Μου έδωσαν χολή
και ξύδι, ενώ το Πνεύμα Μου ένιωθε δίψα για
αγάπη.
20 οι δύο κακοποιοί πάλεψαν επίσης με τον
θάνατο δίπλα Μου- αλλά ενώ ο ένας
βλασφημούσε και βυθίστηκε στην απώλεια, ο
άλλος επέτρεψε στον εαυτό του να φωτιστεί
από το φως της πίστης- και παρόλο που είδε
τον Θεό του καρφωμένο στην ατιμωτική δοκό
του σταυρού και κοντά στον θάνατο, πίστεψε
στη Θεότητά Του και Του είπε: "αν είσαι στη
Βασιλεία των Ουρανών, θυμήσου Με", στο
οποίο Εγώ, συγκινημένος από τόση πίστη,
απάντησα: "Αληθινά σου λέω, σήμερα
ακριβώς θα είσαι μαζί Μου στον Παράδεισο."
21. Κανείς δεν γνωρίζει τις θύελλες που
μαινόταν στην καρδιά του Ιησού εκείνη την
ώρα. Οι απελευθερωμένες δυνάμεις της
φύσης δεν ήταν παρά μια αμυδρή
αντανάκλαση αυτού που συνέβαινε στη
μοναξιά εκείνου του ανθρώπου, και ο πόνος
του Θείου Πνεύματος ήταν τόσο μεγάλος και
τόσο πραγματικός που η σάρκα, νιώθοντας
για μια στιγμή λιποθυμία, φώναξε: "Θεέ μου,
Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;".
22 Όπως δίδαξα τους ανθρώπους να ζουν,
έτσι τους δίδαξα και να πεθαίνουν,
συγχωρώντας και ευλογώντας ακόμη και
εκείνους που με έβριζαν και με μαρτύρησαν,
όταν είπα στον Πατέρα: "Συγχωρήστε τους,
γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν".
23 Και όταν το Πνεύμα έφυγε από αυτόν τον
κόσμο, είπε: "Πατέρα, στα χέρια σου
παραδίδω το Πνεύμα μου". Το τέλειο
παράδειγμα διδασκαλίας ολοκληρώθηκε, ως
Θεός και ως άνθρωπος είχα μιλήσει. (152, 12 17)
24. Μια στιγμή ήταν αρκετή για να βρει ο
Δήμας τη σωτηρία, και ήταν η τελευταία της
ζωής του. Μου μίλησε από το σταυρό, και
παρόλο που είδε ότι ο Ιησούς, που
ονομάζεται Υιός του Θεού, βρισκόταν σε
αγωνία, ένιωσε ότι ήταν ο Μεσσίας, ο

Σωτήρας- και παραδόθηκε σ' Αυτόν με όλη τη
μεταμέλεια της καρδιάς του και όλη την
ταπεινότητα του πνεύματός του. Ως εκ
τούτου, του υποσχέθηκα τον Παράδεισο
εκείνη την ημέρα.
25 Σας λέω, θα κάνω όποιον αμαρτάνει εν
αγνοία του, αλλά στο τέλος της ζωής του Μου
μιλάει με μια καρδιά γεμάτη ταπεινότητα και
πίστη, να νιώσει την τρυφερότητα της
φιλεύσπλαχνης αγάπης Μου που τον
ανεβάζει από τις κακουχίες της γης για να τον
κάνει να γνωρίσει την ευδαιμονία μιας
ευγενούς και ανυψωμένης ζωής. (94, 71 - 72)
26. Ναι, αγαπητέ Δήμα, ήσουν μαζί Μου στον
παράδεισο του φωτός και της πνευματικής
ειρήνης, όπου μετέφερα το πνεύμα σου ως
ανταμοιβή για την πίστη σου. Ποιος θα
μπορούσε να πει σε εκείνους που
αμφέβαλλαν ότι στον Ιησού, που πέθαινε και
αιμορραγούσε όπως ήταν, κατοικούσε ένας
Θεός, ότι στον ληστή που βρισκόταν στα δεξιά
του στην αγωνία του θανάτου, ήταν κρυμμένο
ένα πνεύμα φωτός;
27. Ο καιρός πέρασε, και όταν επέστρεψε η
ειρήνη του νου, πολλοί από εκείνους που Με
απέρριψαν και Με χλεύασαν διείσδυσαν στο
φως της αλήθειας Μου, γι' αυτό και η
μετάνοιά τους ήταν μεγάλη και η αγάπη τους
στο να Με ακολουθούν ήταν άφθαρτη. (320,
67)
28 όταν το σώμα που Μου χρησίμευσε ως
κέλυφος στη Δεύτερη Εποχή εισήλθε στην
αγωνία και μίλησα τα τελευταία λόγια από
τον Σταυρό, ανάμεσα στις τελευταίες Μου
φράσεις ήταν μία που δεν έγινε κατανοητή
ούτε εκείνες τις στιγμές ούτε για πολύ καιρό
μετά: "Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με
εγκατέλειψες;".
29 Εξαιτίας αυτών των λόγων, πολλοί
αμφέβαλαν- άλλοι μπερδεύτηκαν, νομίζοντας
ότι επρόκειτο για μικροψυχία, ταλάντευση,
μια στιγμή αδυναμίας. Αλλά δεν σκέφτηκαν
ότι αυτή δεν ήταν η τελευταία φράση, αλλά
ότι μετά από αυτήν μίλησα άλλες που
αποκάλυπταν πλήρη δύναμη και σαφήνεια:
"Πατέρα, στα χέρια σου παραδίδω το πνεύμα
μου" και: "Όλα ολοκληρώθηκαν".
30 Τώρα που επέστρεψα για να ρίξω φως στα
λάθη σας και να φωτίσω αυτό που ονομάσατε
μυστήρια, σας λέω: όταν κρεμάστηκα στον
Σταυρό, η αγωνία ήταν μακρά, αιματηρή, και
το Σώμα του Ιησού, απείρως πιο ευαίσθητο
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από εκείνο όλων των άλλων ανθρώπων,
υπέμεινε μια μακρά αγωνία και ο θάνατος
δεν ήρθε. Ο Ιησούς είχε εκπληρώσει την
αποστολή του στον κόσμο, είχε ήδη πει τον
τελευταίο λόγο και είχε δώσει την τελευταία
διδασκαλία. Τότε αυτό το μαρτυρικό σώμα,
αυτή η σχισμένη σάρκα, νιώθοντας τον
αποχωρισμό από το Πνεύμα, ρώτησε τον
Κύριο με αγωνία: "Πατέρα, Πατέρα, γιατί με
εγκατέλειψες;". - Ήταν ο απαλός και
βασανιστικός θρήνος του πληγωμένου αρνιού
για τον ποιμένα του. Ήταν η απόδειξη ότι ο
Χριστός, ο "Λόγος", είχε πραγματικά γίνει
άνθρωπος στον Ιησού και ότι τα βάσανά Του
ήταν πραγματικά.
31. Μπορείτε να αποδώσετε αυτά τα λόγια
στον Χριστό, ο οποίος είναι αιώνια ένα με τον
Πατέρα; - Τώρα ξέρετε ότι επρόκειτο για ένα
κλαψούρισμα του σώματος του Ιησού,
μολυσμένο από την τύφλωση των ανθρώπων.
Αλλά καθώς το χάδι του Κυρίου κατέβαινε
πάνω στη μαρτυρική σάρκα, ο Ιησούς
συνέχισε να μιλάει και τα λόγια Του ήταν:
"Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα
μου". - "Όλα τελείωσαν". (34, 27 -30)
32. Όταν ο Ιησούς κρεμόταν στο σταυρό, δεν
υπήρχε πνεύμα που να μην συγκλονίστηκε
από τη φωνή της αγάπης και της δικαιοσύνης
Εκείνου που πέθανε, γυμνή σαν την ίδια την
αλήθεια που έφερε με το λόγο Του. Όσοι
έχουν μελετήσει τη ζωή του Ιησού έχουν
αναγνωρίσει ότι δεν υπήρξε κανένας πριν ή
μετά από Αυτόν που να επιτέλεσε ένα έργο
σαν το δικό Του, γιατί ήταν ένα θεϊκό έργο
που, μέσω του παραδείγματός Του, θα σώσει
την ανθρωπότητα.
33. Ήρθα με πραότητα στη θυσία, γιατί ήξερα
ότι το Αίμα Μου θα σας μεταμόρφωνε και θα
σας έσωζε. μέχρι την τελευταία στιγμή μίλησα
με αγάπη και σας συγχώρεσα, γιατί ήρθα να
σας φέρω μια μεγαλειώδη Διδασκαλία και να
σας δείξω τον δρόμο προς την αιωνιότητα με
τέλεια παραδείγματα.
34. Η ανθρωπότητα θέλησε να Με αποτρέψει
από τον σκοπό Μου, αναζητώντας την
αδυναμία της σάρκας, αλλά Εγώ δεν
απέφυγα. Οι άνθρωποι ήθελαν να Με βάλουν
σε πειρασμό να βλασφημήσω, αλλά Εγώ δεν
βλασφημούσα. Όσο περισσότερο Με
προσέβαλε το πλήθος, τόσο περισσότερη
συμπόνια και αγάπη είχα προς αυτούς, και
όσο περισσότερο βίαζαν το σώμα Μου, τόσο

περισσότερο αίμα αναβλύζει από αυτό για να
δώσει ζωή σε όσους ήταν νεκροί στην πίστη.
35. Αυτό το αίμα είναι το σύμβολο της αγάπης
με την οποία έδειξα το δρόμο στο ανθρώπινο
πνεύμα. Άφησα τον λόγο της πίστης και της
ελπίδας μου σε όσους πεινούν για δικαιοσύνη
και τον θησαυρό των αποκαλύψεών μου
στους πνευματικά φτωχούς.
36 Μόνο μετά από αυτό το διάστημα η
ανθρωπότητα συνειδητοποίησε ποιος ήταν
στον κόσμο. Το έργο του Ιησού έγινε
κατανοητό ως τέλειο και θεϊκό,
αναγνωρίστηκε ως υπεράνθρωπο - πόσα
δάκρυα μετάνοιας! Πόσα βάσανα συνείδησης
στα πνευματικά όντα (29,37 - 41)
37 Αν ο Ιησούς, που ήταν "η οδός, η αλήθεια
και η ζωή", τελείωσε την αποστολή του με την
προσευχή των επτά λέξεων, λέγοντας στο
τέλος στον Πατέρα του: "Στα χέρια σου
παραδίδω το πνεύμα μου", σκεφτείτε αν
εσείς που είστε μαθητές και ακόλουθοι αυτού
του Δασκάλου μπορείτε να αφήσετε αυτή τη
ζωή χωρίς να την προσφέρετε στον Πατέρα
ως φόρο υπακοής και ταπεινοφροσύνης- και
αν μπορείτε να κλείσετε τα μάτια σας σε
αυτόν τον κόσμο χωρίς να ζητήσετε από τον
Κύριο την προστασία του, αφού θα τα
ανοίξετε ξανά μόνο σε άλλες περιοχές.
38 Ολόκληρη η ζωή του Ιησού ήταν μια θυσία
αγάπης για τον Πατέρα. Οι ώρες της αγωνίας
του στο σταυρό ήταν μια προσευχή αγάπης,
μεσιτείας και συγχώρεσης.
39. Αυτό είναι το μονοπάτι που σας έδειξα,
ανθρωπότητα. Ζήστε ακολουθώντας τον
Δάσκαλό σας, και σας υπόσχομαι να σας
οδηγήσω στην αγκαλιά Μου, που είναι η
πηγή κάθε ευδαιμονίας. (94, 78 - 80)
40. Εγώ, ο Χριστός, μέσω του ανθρώπου
Ιησού, αποκάλυψα τη δόξα του Πατέρα, τη
σοφία και τη δύναμή του. Η δύναμη αυτή
χρησιμοποιήθηκε για να γίνουν θαύματα
προς όφελος εκείνων που χρειάζονταν πίστη
στο πνεύμα τους, φως στο μυαλό τους και
ειρήνη στην καρδιά τους. Αυτή η δύναμη, που
είναι η δύναμη της ίδιας της αγάπης,
ξεχύθηκε σε όσους είχαν ανάγκη, για να τους
δώσω όλο Μου τον εαυτό, στο βαθμό που δεν
τη χρησιμοποίησα για το δικό Μου σώμα, το
οποίο επίσης τη χρειαζόταν την ώρα του
θανάτου.
41. Δεν ήθελα να χρησιμοποιήσω τη δύναμή
Μου για να αποφύγω τον διαπεραστικό πόνο
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του σώματός Μου. Γιατί όταν έγινα
άνθρωπος, ήταν με την πρόθεση να υποφέρω
για χάρη σας και να σας δώσω μια απτή θεία
και ανθρώπινη απόδειξη της άπειρης αγάπης
και συμπόνιας Μου για τους ανώριμους, τους
άπορους, τους αμαρτωλούς.
42. Όλη τη δύναμη που αποκάλυψα σε
άλλους, είτε θεράπευσα έναν λεπρό, είτε
αποκατέστησα την όραση σε τυφλούς και την
κινητικότητα σε κουτσούς, είτε μετέτρεψα
αμαρτωλούς και ανέστησα νεκρούς, όλη την
εξουσία που αποκάλυψα μπροστά στα πλήθη
για να τους δώσω αποδείξεις της αλήθειας
Μου, αποδεικνύοντας τους την εξουσία Μου
πάνω στα βασίλεια της φύσης και τη δύναμή
Μου πάνω στη ζωή και το θάνατο, δεν ήθελα
να τη χρησιμοποιήσω για τον εαυτό Μου,
επιτρέποντας στο σώμα Μου να υποστεί αυτό
το πάθος και να υποφέρει αυτόν τον πόνο.
43. Είναι αλήθεια ότι η δύναμή Μου θα
μπορούσε να απαλλάξει το σώμα Μου από
κάθε πόνο, αλλά τι αξία θα είχα τότε στα
μάτια σας; Ποιο παράδειγμα, κατανοητό στον
άνθρωπο, θα είχα αφήσει αν είχα
χρησιμοποιήσει τη δύναμή Μου για να
γλιτώσω τον πόνο Μου; Ήταν απαραίτητο να
απαρνηθώ τη δύναμή Μου εκείνες τις
στιγμές, να απορρίψω τη Θεία δύναμη για να
νιώσω και να βιώσω τον πόνο της σάρκας, τη
θλίψη μπροστά στην αχαριστία, τη μοναξιά,
την αγωνία και τον θάνατο.
44 Γι' αυτό και τα χείλη του Ιησού την ώρα
του θανάτου παρακαλούσαν για βοήθεια,
επειδή ο πόνος του ήταν πραγματικός. Αλλά
δεν ήταν μόνο ο φυσικός πόνος που
κατέκλυσε το πυρετώδες και εξαντλημένο
σώμα του Ιησού - ήταν επίσης το πνευματικό
συναίσθημα ενός Θεού που, μέσω αυτού του
σώματος, κακοποιήθηκε και γελοιοποιήθηκε
από τα τυφλά, αχάριστα και υπερόπτα παιδιά
του, για τα οποία έχυσε αυτό το αίμα.
45 Ο Ιησούς ήταν δυνατός χάρη στο Πνεύμα
που τον εμψύχωνε, το οποίο ήταν το Θείο
Πνεύμα, και θα μπορούσε να είναι
αδιαπέραστος από τον πόνο και ανίκητος στις
επιθέσεις των διωκτών του- αλλά ήταν
απαραίτητο να χύνει δάκρυα, να αισθάνεται
ότι πέφτει συνεχώς στο έδαφος μπροστά στα
μάτια του πλήθους, να εξαντλούνται οι
δυνάμεις του σώματός του και να πεθαίνει
αφού το σώμα του είχε χάσει και την
τελευταία σταγόνα αίματος.

46 Έτσι ολοκληρώθηκε η αποστολή μου στη
γη- έτσι τελείωσε η ύπαρξη στη γη εκείνου
που ο λαός είχε ανακηρύξει βασιλιά λίγες
ημέρες πριν, όταν μπήκε στην Ιερουσαλήμ.
(320,56 - 61)
Η πράξη λύτρωσης του Ιησού σε κόσμους
πέρα από τον κόσμο
47. Κατά τους πρώτους χρόνους της
ανθρωπότητας, η πνευματική τους ανάπτυξη
ήταν τόσο χαμηλή, ώστε η (έλλειψη)
εσωτερικής γνώσης της ζωής του πνεύματος
μετά τον σωματικό θάνατο και η (έλλειψη)
γνώσης του τελικού πεπρωμένου τους έκαναν
το πνεύμα να πέσει σε βαθύ ύπνο όταν
εγκατέλειπε το κέλυφος της σάρκας, από τον
οποίο αργούσε να ξυπνήσει. Αλλά όταν ο
Χριστός έγινε άνθρωπος στον Ιησού για να
δώσει τη διδασκαλία Του σε όλα τα
πνευματικά όντα, μόλις ολοκλήρωσε το έργο
Του ανάμεσα στους ανθρώπους, έστειλε το
φως Του σε μεγάλα πλήθη όντων που
περίμεναν την άφιξή Του από την αρχή του
κόσμου, για να απαλλαγούν από τη σύγχυσή
τους και να μπορέσουν να ανυψωθούν στον
Δημιουργό.
48. Μόνο ο Χριστός θα μπορούσε να φωτίσει
αυτό το σκοτάδι, μόνο η φωνή Του θα
μπορούσε να αφυπνίσει τα πνεύματα που
κοιμόντουσαν για την εξέλιξή τους. Όταν ο
Χριστός πέθανε ως άνθρωπος, το Θείο
Πνεύμα έφερε φως στους πνευματικούς
κόσμους και ακόμη και στους τάφους, από
τους οποίους αναδύθηκαν τα πνευματικά
όντα που βρίσκονταν μαζί με τα σώματά τους
στον ύπνο του θανάτου. Αυτά τα όντα
πέρασαν από τον κόσμο εκείνη τη νύχτα,
κάνοντας τους εαυτούς τους ορατούς στα
ανθρώπινα βλέμματα ως μαρτυρία ότι ο
Λυτρωτής ήταν ζωή για όλα τα όντα και ότι το
Πνεύμα είναι αθάνατο. (41,5 - 6)
49. Άνδρες και γυναίκες έλαβαν σημάδια και
κλήσεις από το Πέραν. Οι αρχαίοι και τα
παιδιά έγιναν επίσης μάρτυρες αυτών των
εκδηλώσεων, και κατά τις ημέρες που
προηγήθηκαν του θανάτου του Σωτήρα στο
σταυρό, το Ουράνιο Φως διείσδυσε στις
καρδιές των ανθρώπων- τα όντα της
Πνευματικής Κοιλάδας κάλεσαν τις καρδιές
των ανθρώπων, και την ημέρα που ο
Δάσκαλος άφησε την τελευταία του πνοή ως
άνθρωπος, και το φως του διείσδυσε σε όλες
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τις σπηλιές και σε όλες τις γωνιές, στα υλικά
και πνευματικά σπίτια, επιθυμώντας τα όντα
που τον περίμεναν από καιρό - υλοποιημένα,
μπερδεμένα και άρρωστα όντα που είχαν
παρεκκλίνει από το μονοπάτι, δεμένα με
αλυσίδες τύψεων, σέρνοντας μαζί τους βάρη
ανομίας, και άλλα πνεύματα που νόμιζαν ότι
είχαν πεθάνει και ήταν δεμένα στο σώμα τους
- τότε όλοι ξύπνησαν από τον βαθύ τους ύπνο
και αναστήθηκαν στη ζωή.
50. Αλλά πριν φύγουν από αυτή τη γη,
έδωσαν μαρτυρία για την ανάσταση και την
ύπαρξή τους σε εκείνους που υπήρξαν
αγαπημένα τους πρόσωπα. Μέσα από όλα
αυτά, ο κόσμος έγινε μάρτυρας αυτών των
εκδηλώσεων εκείνη τη νύχτα θλίψης και
οδύνης.
51. Οι καρδιές των ανθρώπων έτρεμαν και τα
παιδιά έκλαιγαν στο πρόσωπο εκείνων που
είχαν πεθάνει εδώ και πολύ καιρό και που
εκείνη την ημέρα επέστρεψαν μόνο για μια
στιγμή για να μαρτυρήσουν τον Δάσκαλο που
κατέβηκε στη γη για να σκορπίσει τον σπόρο
της αγάπης του και που ταυτόχρονα
καλλιεργούσε τα πνευματικά χωράφια που
κατοικούνταν από έναν άπειρο αριθμό
πνευματικών όντων που ήταν επίσης παιδιά
του και τα οποία θεράπευσε και
απελευθέρωσε από την άγνοιά τους. (339, 22)
52. Όταν άφησα το σώμα Μου, το Πνεύμα
Μου εισήλθε στον κόσμο των πνευμάτων για
να τους μιλήσει με τον λόγο της αλήθειας.
Όπως και σε εσάς, τους μίλησα για τη Θεία
αγάπη, γιατί αυτή είναι η αληθινή γνώση της
ζωής.
53. Αληθινά σας λέω, το Πνεύμα του Ιησού
δεν ήταν ούτε για μια στιγμή στον τάφο- είχε
πολλές ευεργεσίες να επιτελέσει σε άλλους
κόσμους. Το άπειρο Πνεύμα Μου είχε πολλές
αποκαλύψεις να τους ανακοινώσει, όπως και
σε εσάς.
54. Υπάρχουν επίσης κόσμοι όπου τα
πνεύματα δεν ξέρουν πώς να αγαπούν- ζουν
στο σκοτάδι και λαχταρούν το φως. Σήμερα οι
άνθρωποι γνωρίζουν ότι όπου βασιλεύει η
ασπλαχνία και ο εγωισμός, βασιλεύει το
σκοτάδι, ότι ο πόλεμος και τα πάθη είναι τα
κλειδιά που κλείνουν την πόρτα στο μονοπάτι
που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού.
55 Η αγάπη, από την άλλη πλευρά, είναι το
κλειδί που ανοίγει το βασίλειο του φωτός,
που είναι η αλήθεια.

56. Εδώ (στη γη) έχω κάνει τον εαυτό Μου
γνωστό με υλικά μέσα, στο Πέρα από τη γη
έχω επικοινωνήσει τον εαυτό Μου απευθείας
στα υψηλά πνευματικά όντα, ώστε να
διδάξουν εκείνους που δεν είναι ικανοί να
λάβουν την έμπνευσή Μου απευθείας. Αυτά
τα υψηλά, φωτεινά όντα είναι - όπως εδώ για
εσάς - οι φορείς της φωνής. (213, 6 - 11)
Η εμφάνιση του Ιησού μετά την ανάστασή
του
57. Λίγες ημέρες μετά τη σταύρωσή Μου,
όταν οι μαθητές Μου είχαν συγκεντρωθεί
γύρω από τη Μαρία, τους έκανα να
αισθανθούν την Παρουσία Μου, που
συμβολίζεται στο πνευματικό όραμα ενός
περιστεριού. Εκείνη την ευλογημένη ώρα,
κανείς δεν τόλμησε να κουνηθεί ούτε να
μιλήσει. Υπήρχε μια πραγματική έκσταση
στην ενατένιση αυτής της πνευματικής
εικόνας και οι καρδιές τους χτυπούσαν με
δύναμη και εμπιστοσύνη, γνωρίζοντας ότι ο
Δάσκαλος, που φαινομενικά είχε φύγει από
κοντά τους, θα ήταν πάντα παρών μαζί τους
στο πνεύμα. (8, 15)
58. Γιατί πρέπει να νομίζετε ότι ο ερχομός
Μου στο πνεύμα δεν έχει καμία σημασία;
Θυμηθείτε ότι μετά το θάνατό Μου ως
άνθρωπος, συνέχισα να μιλάω στους μαθητές
Μου και να τους δείχνω τον εαυτό Μου στο
πνεύμα.
59. Τι θα γινόταν χωρίς αυτές τις εκδηλώσεις
που τους χάρισα, οι οποίες ενίσχυσαν την
πίστη τους και τους έδωσαν νέο θάρρος για
το ιεραποστολικό τους έργο;
60. Θλιβερή ήταν η εικόνα που παρουσίασαν
μετά την αναχώρησή Μου: δάκρυα έτρεχαν
αδιάκοπα στα πρόσωπά τους, λυγμοί
ξέφευγαν από τα στήθη τους κάθε στιγμή,
προσεύχονταν πολύ και ο φόβος και οι τύψεις
τους βάραιναν. Ήξεραν ότι ένας Με είχε
πουλήσει, ένας άλλος Με είχε αρνηθεί, και
σχεδόν όλοι Με είχαν εγκαταλείψει την ώρα
του θανάτου.
61. Πώς θα μπορούσαν να είναι μάρτυρες
αυτού του Διδασκάλου κάθε τελειότητας;
Πώς θα μπορούσαν να έχουν το θάρρος και τη
δύναμη να αντιμετωπίσουν ανθρώπους με
τόσο διαφορετικές πεποιθήσεις και τρόπους
σκέψης και ζωής;
62 Ακριβώς τότε το Πνεύμα μου εμφανίστηκε
ανάμεσά τους για να απαλύνει τον πόνο τους,
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να ανάψει την πίστη τους, να φουντώσει τις
καρδιές τους με το ιδανικό της διδασκαλίας
μου.
63. Έδωσα στο Πνεύμα μου ανθρώπινη
μορφή για να το κάνω ορατό και αισθητό
στους μαθητές, αλλά η παρουσία μου
εξακολουθούσε να είναι πνευματική, και
δείτε τι επιρροή και σημασία είχε αυτή η
εμφάνιση στους αποστόλους μου. (279, 47 52)
64. Η θυσία Μου ολοκληρώθηκε, αλλά
γνωρίζοντας ότι οι καρδιές αυτές Με
χρειάζονταν περισσότερο από ποτέ, επειδή
είχε ξεσπάσει μέσα τους μια θύελλα
αμφιβολιών, πόνων, σύγχυσης και φόβων,
τους πλησίασα αμέσως για να τους δώσω μια
ακόμη απόδειξη του άπειρου ελέους Μου.
Με την αγάπη Μου και τη συμπόνια Μου γι'
αυτά τα παιδιά του λόγου Μου,
εξανθρωπίστηκα παίρνοντας τη μορφή ή την
ομοιότητα εκείνου του σώματος που είχα
στον κόσμο, και έκανα τον εαυτό Μου ορατό
και ακουστό, και με τα λόγια Μου
αναζωπύρωσα την πίστη σ' αυτά τα
καταβεβλημένα πνεύματα. Ήταν ένα νέο
μάθημα, ένας νέος τρόπος για να Με
επικοινωνήσουν όσοι Με συνόδευαν στη γηκαι ένιωσαν να ενισχύονται, να εμπνέονται,
να μεταμορφώνονται μέσα από την πίστη και
τη γνώση της αλήθειας Μου.
65. Παρά τις αποδείξεις αυτές, των οποίων
όλοι ήταν μάρτυρες, υπήρχε ένας που
αρνιόταν πεισματικά τις εκδηλώσεις και τις
αποδείξεις που έδωσα πνευματικά στους
μαθητές Μου, και έτσι ήταν απαραίτητο να
του επιτρέψω να αγγίξει την πνευματική Μου
Παρουσία ακόμη και με τις φυσικές του
αισθήσεις, ώστε να πιστέψει.
66. Αλλά όχι μόνο μεταξύ των μαθητών που
ήταν πιο κοντά μου προέκυψε αυτή η
αμφιβολία - όχι, και μεταξύ του πλήθους των
οπαδών, στις πόλεις, στις κωμοπόλεις και στα
χωριά, μεταξύ εκείνων που είχαν λάβει
αποδείξεις της δύναμής μου και με
ακολούθησαν για χάρη αυτών των έργων,
προέκυψε σύγχυση, μια ανήσυχη
αμφισβήτηση, απορία- κανείς δεν μπορούσε
να εξηγήσει γιατί όλα είχαν τελειώσει με
αυτόν τον τρόπο.
67. Είχα συμπόνια για όλους, και ως εκ
τούτου, όπως ακριβώς έδωσα στους πιο
στενούς μαθητές Μου την απόδειξη ότι δεν

είχα απομακρυνθεί από αυτούς, παρόλο που
δεν τους βοηθούσα πλέον ως άνθρωπος στη
γη. Σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογένεια και σε
κάθε έθνος, εκδηλώθηκα στις καρδιές που
πίστευαν σε Μένα κάνοντας αισθητή την
πνευματική Μου παρουσία με πολλούς
τρόπους. Τότε άρχισε ο αγώνας εκείνου του
λαού των Χριστιανών που έπρεπε να χάσει
τον Διδάσκαλό του στη γη για να ξεσηκωθεί
και να διακηρύξει την αλήθεια που τους είχε
αποκαλύψει. Όλοι γνωρίζετε τα σπουδαία
έργα τους. (333,38-41)
68. Όταν, στη Δεύτερη Εποχή, έγινα ορατός
στους μαθητές Μου για τελευταία φορά
ανάμεσα στα σύννεφα, υπήρξε θλίψη σ'
αυτούς όταν εξαφανίστηκα από τα μάτια
τους, επειδή ένιωσαν εγκαταλελειμμένοι
εκείνη τη στιγμή- αλλά μετά άκουσαν τη
φωνή του αγγέλου-αγγελιοφόρου του Κυρίου
να τους λέει: "Εσείς, άνδρες της Γαλιλαίας, τι
ψάχνετε; Αυτόν τον Ιησού, που είδατε σήμερα
να ανεβαίνει στον ουρανό, θα τον δείτε να
κατεβαίνει με τον ίδιο τρόπο".
69 Τότε κατάλαβαν ότι ο Δάσκαλος, όταν θα
επέστρεφε στους ανθρώπους, θα το έκανε
πνευματικά. (8, l3 - 14)

Κεφάλαιο 13 - Αποστολή και
σημασία του Ιησού και των
Αποστόλων Του
Η διόρθωση της παλιάς εικόνας του Θεού
και των παραδόσεών της
1 Ο Ιησούς, ο Χριστός, υπήρξε το πιο
ξεκάθαρο παράδειγμα διδασκαλίας που σας
έδωσα στη γη για να σας δείξω πόσο μεγάλη
είναι η Αγάπη και η Σοφία του Πατέρα. Ο
Ιησούς ήταν το ζωντανό μήνυμα που έστειλε
ο Δημιουργός στη γη για να αναγνωρίσετε τα
υψηλά χαρακτηριστικά Εκείνου που σας
δημιούργησε. Οι άνθρωποι έβλεπαν στον
Ιεχωβά έναν οργισμένο και ασυγχώρητο Θεό,
έναν τρομερό και εκδικητικό κριτή, αλλά
μέσω του Ιησού σας απελευθέρωσε από το
λάθος σας.
2 Δείτε στο Δάσκαλο τη Θεία Αγάπη που έγινε
άνθρωπος. Κρίνει όλα τα έργα σας μέσα από
τη ζωή του, την ταπεινότητα, τη θυσία και το
έλεος. Αλλά αντί να σας τιμωρήσει με θάνατο,
σας πρόσφερε το αίμα του για να σας δείξει
την αληθινή ζωή, αυτή της αγάπης. Αυτό το
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Θείο μήνυμα φώτισε τη ζωή της
ανθρωπότητας και ο λόγος που έδωσε ο
Θείος Δάσκαλος στους ανθρώπους έγινε η
απαρχή των εκκλησιών και των αιρέσεων
μέσω των οποίων Με αναζήτησαν και
συνεχίζουν να Με αναζητούν. Αλλά
πραγματικά, σας λέω, δεν έχουν ακόμη
κατανοήσει το περιεχόμενο αυτού του
μηνύματος.
3. Η ανθρωπότητα πιστεύει ότι η αγάπη του
Θεού για τα παιδιά Του είναι απεριόριστη,
αφού πέθανε στον Ιησού από αγάπη για την
ανθρωπότητα. Συγκινείται μάλιστα εσωτερικά
από τα πάθη του Ιησού ενώπιον των
δικαστών και των εκτελεστών Του,
αναγνωρίζοντας σταδιακά στον Υιό και τον
Πατέρα, αλλά το νόημα, το εύρος όλων όσων
ο Κύριος θέλησε να πει στους ανθρώπους
μέσω αυτής της αποκάλυψης που ξεκίνησε
από μια παρθένα και κατέληξε στο "σύννεφο"
της Βηθανίας, δεν έχει ερμηνευθεί σωστά
μέχρι σήμερα.
4 Έπρεπε να επιστρέψω στο ίδιο "σύννεφο"
με το οποίο ο "Λόγος" ανέβηκε στον Πατέρα,
για να σας δώσω την εξήγηση και να σας
δείξω το νόημα όλων όσων σας
αποκαλύφθηκαν με τη γέννηση, τη ζωή, τα
έργα και το θάνατο του Ιησού.
5 Το Πνεύμα της Αλήθειας, εκείνο που
υποσχέθηκε ο Χριστός εκείνη την εποχή, είναι
αυτή (στο Μεξικό, 1866-1950) η Θεία
εκδήλωση που ήρθε για να φωτίσει τα
σκοτάδια και να εξηγήσει τα μυστήρια στα
οποία δεν μπόρεσε να διεισδύσει ο νους ή η
καρδιά των ανθρώπων. ( 81, 46 - 49)
6. 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 μιας
τέλειας Διδασκαλίας της αγάπης. Με
αποκαλέσατε "Αμνός του Θεού" επειδή οι
άνθρωποι Με θυσίασαν στις παραδοσιακές
τους γιορτές.
7 Στην πραγματικότητα, το Αίμα Μου χύθηκε
για να δείξει στην ανθρωπότητα τον δρόμο
προς τη σωτηρία (το μέρος πρέπει να πάει
προς τα αριστερά). Η Θεία Αγάπη Μου
ξεχύθηκε από τον Σταυρό στην ανθρωπότητα
εκείνων των καιρών 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 του πνεύματος. (276, 15)
Το παράδειγμα του Ιησού
8 Ο Ιησούς είχε ανάγκη να σας δείξει τις αρχές
από τις οποίες έπρεπε να καθοδηγείστε και
από τις οποίες είχατε απομακρυνθεί.
9 Σας μαρτύρησα όλη την πραότητά Μου, την
αγάπη Μου, τη σοφία Μου και το έλεός Μου,
και ήπια μαζί σας το ποτήρι του πόνου για να
συγκινηθεί η καρδιά σας και να αφυπνιστεί ο
νους σας. Οι καρδιές έπρεπε να γεννηθούν
για την καλοσύνη, και ο πόνος να Με δουν να
σταυρώνομαι για την αγάπη τους ήταν σαν
ένα τσίμπημα για να τους θυμίσει ότι όλοι
σας πρέπει να υποφέρετε για χάρη της
αγάπης για να φτάσετε στον Πατέρα. Η
υπόσχεσή Μου σε όποιον θα σήκωνε το
σταυρό του και θα Με ακολουθούσε ήταν η
αιώνια ειρήνη, η ύψιστη ευδαιμονία που δεν
έχει τέλος στο Πνεύμα. (240, 23 -24)
10 Ο Χριστός είναι και πρέπει να είναι το
πρότυπό σας- γι' αυτό έγινα άνθρωπος τότε.
Ποια ήταν η αποκάλυψη που έφερε ο Ιησούς
στην ανθρωπότητα; Την άπειρη αγάπη Του,
τη θεία σοφία Του, το έλεος Του χωρίς όρια
και τη δύναμή Του.
11. Σας είπα: Πάρτε Με ως παράδειγμα, και
θα κάνετε τα ίδια έργα που κάνω εγώ. Από τη
στιγμή που ήρθα ως Δάσκαλος, θα πρέπει να
καταλάβετε ότι αυτό δεν έγινε για να σας
δώσω μη πραγματοποιήσιμες διδασκαλίες, ή
εκείνες που είναι πέρα από την κατανόηση
του ανθρώπου.
12 Καταλάβετε, λοιπόν, ότι αν κάνετε έργα
παρόμοια με αυτά που σας δίδαξε ο Ιησούς,
θα έχετε αποκτήσει την πληρότητα της ζωής
για την οποία σας μίλησα προηγουμένως.
(156, 25 - 27)
Η σημασία των διδασκαλιών του Ιησού
13. Η Διδασκαλία του Ιησού, που δόθηκε ως
οδηγός, ως ανοιχτό βιβλίο για να το μελετήσει
η ανθρωπότητα, δεν μπορεί να συγκριθεί με
τίποτα άλλο σε κανέναν άλλο λαό της γης, σε
καμία γενιά, σε καμία φυλή. Διότι όσοι
βγήκαν για να παραδώσουν εντολές
δικαιοσύνης ή διδασκαλίες φιλανθρωπίας
έχουν σταλεί από Εμένα στη γη ως οδοιπόροι,
ως αγγελιοφόροι, αλλά όχι ως Θεότητα. Μόνο
ο Χριστός ήρθε σε σας ως Θεότητα. Σας έφερε
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την πιο ξεκάθαρη και μεγαλύτερη διδασκαλία
που έχει λάβει η καρδιά του ανθρώπου. (219,
33)

Ισκαριώτη, αυτόν τον αγαπημένο μαθητή που
πούλησε τον Δάσκαλό του για τριάντα
αργύρια- γιατί ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερη
μετάνοια από τη δική του.
20. Χρησιμοποίησα τον καθένα από αυτούς
για να σας αφήσω διδασκαλίες που θα
χρησίμευαν ως παράδειγμα και θα
παρέμεναν αιώνια στη μνήμη της
ανθρωπότητας. Μετά τη μικροψυχία τους,
μετανόησαν, άλλαξαν και αφοσιώθηκαν
ανεπιφύλακτα στην εκπλήρωση της
αποστολής τους. Ήταν αληθινοί απόστολοι
και άφησαν παράδειγμα για όλες τις γενιές.
(9,22 - 23)

Η κλήση, η μαθητεία και οι δοκιμασίες των
μαθητών του Ιησού
14. Θυμηθήκατε αυτή την εποχή τα χρόνια
του κηρύγματός Μου - εκείνα τα τρία χρόνια
κατά τα οποία προετοίμασα τους μαθητές
Μου, κατά τα οποία έζησα μαζί τους. Είδαν
όλα τα έργα Μου, και κατά την προετοιμασία
τους, μπόρεσαν να διεισδύσουν στην καρδιά
Μου και να δουν την αγνότητα, όλο το
μεγαλείο και τη σοφία που υπήρχε στον
Κύριο.
15 Οι πράξεις μου εκείνη την εποχή δεν
έγιναν για να τραβήξω την προσοχή, η πορεία
μου στη γη ήταν ταπεινή- αλλά εκείνος που
ήταν προετοιμασμένος είχε μια ιδέα για το
μέγεθος της παρουσίας μου και για την εποχή
στην οποία ζούσε.
16 Διάλεξα, λοιπόν, τους μαθητές Μου,
μερικούς από τους οποίους βρήκα στις όχθες
του ποταμού, και τους κάλεσα λέγοντας:
"Ακολουθήστε με". Όταν έστρεψαν το βλέμμα
τους σε Μένα, κατάλαβαν ποιος ήταν Εκείνος
που τους μίλησε, και έτσι τους επέλεξα έναν
προς έναν. (342, 21)
17. Όσο καιρό κήρυττα στον κόσμο, ποτέ δεν
είπα ότι οι μαθητές Μου ήταν ήδη αφέντες ή
ότι έπρεπε να τους ακούμε. Ήταν ακόμα
μαθητές που, αιχμαλωτισμένοι από το φως
του λόγου Μου, Με ακολούθησαν πρόθυμα,
αλλά εξακολουθούσαν να κάνουν λάθη, γιατί
χρειαζόταν χρόνος για να αλλάξουν και στη
συνέχεια να λειτουργήσουν ως παράδειγμα
για τους ανθρώπους. Ήταν ογκόλιθοι που
ακόμη λειαίνονταν από τη σμίλη της Θείας
Αγάπης, ώστε αργότερα να γίνουν κι αυτοί
πέτρες σε διαμάντια. (356,39)
18 Σε όλες τις εποχές δοκίμαζα τους μαθητές
Μου. Πόσες φορές έχω θέσει τον Πέτρο σε
δοκιμασία, και μόνο σε μία από αυτές
ταλαντεύτηκε. Ωστόσο, μην τον κρίνετε κακώς
γι' αυτή την πράξη, διότι όταν η πίστη του
άναψε, ήταν σαν πυρσός ανάμεσα στους
ανθρώπους, όταν κήρυττε και μαρτυρούσε
την αλήθεια.
19 Μην καταδικάζεις τον Θωμά- σκέψου πόσο
συχνά μπόρεσες να συλλάβεις τα έργα μου με
τα χέρια σου, και ακόμα και τότε αμφέβαλες.
Μην κοιτάτε με περιφρόνηση τον Ιούδα τον

Ο απόστολος Ιωάννης
21. Θυμηθείτε ότι όταν το σώμα Μου
αφαιρέθηκε από το σταυρό και στη συνέχεια
θάφτηκε, οι μαθητές, απογοητευμένοι και
ανίκανοι να καταλάβουν τι είχε συμβεί,
πίστεψαν ότι με το θάνατο του Δασκάλου όλα
είχαν τελειώσει. Ήταν απαραίτητο τα μάτια
τους να Με ξαναδούν και τα αυτιά τους να
Με ξανακούσουν, ώστε να αναζωπυρωθεί η
πίστη τους και να ενισχυθεί η γνώση των
λόγων Μου.
22. Τώρα μπορώ να σας πω ότι μεταξύ αυτών
των μαθητών υπήρχε ένας που ποτέ δεν
αμφέβαλε για Μένα, που ποτέ δεν
ταλαντεύτηκε μπροστά στις δοκιμασίες και
που ποτέ δεν Με εγκατέλειψε ούτε για μια
στιγμή. Ήταν ο Ιωάννης, ο πιστός, θαρραλέος,
φλογερός και πιο αγαπητός μαθητής.
23 Γι' αυτή την αγάπη του εμπιστεύτηκα τη
Μαρία, καθώς στέκονταν στους πρόποδες του
σταυρού, ώστε να συνεχίσει να βρίσκει την
αγάπη σε αυτή την καρδιά χωρίς ψεγάδι, και
στο πλευρό της να δυναμώνει ακόμη
περισσότερο για τη μάχη που τον περίμενε.
24 Ενώ οι αδελφοί του, οι άλλοι μαθητές,
έπεφταν ο ένας μετά τον άλλο κάτω από το
θανατηφόρο χτύπημα του δήμιου,
σφραγίζοντας με το αίμα και τη ζωή τους όλη
την αλήθεια που είχαν κηρύξει και το όνομα
του Διδασκάλου τους, ο Ιωάννης νίκησε τον
θάνατο και γλίτωσε το μαρτύριο.
25 Εφόσον εξορίστηκε στην έρημο, οι διώκτες
του δεν σκέφτηκαν ότι εκεί, στο νησί όπου
τον είχαν οδηγήσει, θα κατέβαινε σε αυτόν
τον άνθρωπο από τους ουρανούς η μεγάλη
αποκάλυψη των αιώνων που ζείτε - η
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προφητεία που μιλάει στους ανθρώπους για
όλα όσα θα συμβούν και θα εκπληρωθούν.
26 Αφού ο Ιωάννης έδωσε πολλή αγάπη
στους αδελφούς του και αφιέρωσε τη ζωή του
στο να τους υπηρετεί στο όνομα του
Διδασκάλου του, έπρεπε να ζήσει μακριά
τους, μόνος- αλλά πάντα προσευχόταν για
τους ανθρώπους, πάντα σκεφτόταν εκείνους
για τους οποίους ο Ιησούς είχε χύσει το αίμα
του.
27 Η προσευχή, η σιωπή, η ενδοσκόπηση, η
ειλικρίνεια της ύπαρξής του και η καλοσύνη
των σκέψεών του πραγματοποίησαν το
θαύμα ότι αυτός ο άνθρωπος, αυτό το
πνεύμα, ανέπτυξε σε σύντομο χρονικό
διάστημα αυτό που άλλα πνευματικά όντα
χρειάζονται χιλιετίες για να επιτύχουν.
(309,41 - 44)
28 όταν κοιτάζω τους κατοίκους αυτού του
κόσμου, βλέπω ότι όλα τα έθνη γνωρίζουν το
όνομά Μου, ότι εκατομμύρια άνθρωποι
επαναλαμβάνουν τα λόγια Μου- αλλά
αληθινά σας λέω, δεν βλέπω αγάπη των
ανθρώπων μεταξύ τους!
29 όλα όσα σας διδάσκω αυτή την εποχή και
όσα συμβαίνουν στον κόσμο είναι η εξήγηση
και η εκπλήρωση της αποκάλυψης που έδωσα
στην ανθρωπότητα μέσω του Αποστόλου Μου
Ιωάννη, όταν, την εποχή που ζούσε στη νήσο
Πάτμο, τον μετέφερα στο πνεύμα στα ύψη
του ουρανού, στο Θείο Επίπεδο, στην
Απειροσύνη, για να του δείξω μέσω
αλληγοριών την Προέλευση και τον
Προορισμό, το Άλφα και το Ωμέγα- και είδε τα
γεγονότα που είχαν συμβεί - αυτά που
συνέβαιναν και αυτά που επρόκειτο να
συμβούν.
30 Εκείνος δεν καταλάβαινε τίποτε από όλα
αυτά εκείνη την εποχή, αλλά η φωνή μου του
είπε: "Γράψε αυτά που θα δεις και θα
ακούσεις", και έτσι έγραψε.
31 Ο Ιωάννης είχε μαθητές που διέσχισαν τη
θάλασσα με πλοία για να τον αναζητήσουν
στον τόπο του καταφυγίου του. Εκείνοι οι
άνθρωποι ρώτησαν με προθυμία αυτόν που
ήταν μαθητής του Ιησού πώς ήταν ο
Δάσκαλος, πώς ήταν ο λόγος και τα θαύματά
του- και ο Ιωάννης, που μιμούνταν τον
Δάσκαλό του στην αγάπη και τη σοφία, τους
εξέπληξε με τα λόγια του. Ακόμη και όταν
πλησίαζε το γήρας, όταν το σώμα του είχε
ήδη λυγίσει από τον χρόνο, είχε ακόμη

αρκετή δύναμη για να μαρτυρήσει για τον
Δάσκαλό του και να πει στους μαθητές του:
"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον".
32 Όταν εκείνοι που τον αναζήτησαν είδαν ότι
πλησίαζε η ημέρα του θανάτου του Ιωάννη,
θέλοντας να αποκτήσουν όλη τη σοφία που
είχε συσσωρεύσει ο απόστολος αυτός, του
ζήτησαν να τους αποκαλύψει όλα όσα είχε
μάθει από τον Δάσκαλό του- αλλά αντί για
οποιαδήποτε απάντηση άκουγαν πάντα μόνο
αυτή τη φράση: "Αγαπάτε αλλήλους".
33 Εκείνοι που ρωτούσαν με τόση προθυμία
και ενδιαφέρον ένιωσαν εξαπατημένοι και
νόμιζαν ότι τα γηρατειά είχαν σβήσει τα λόγια
του Χριστού από τη μνήμη του.
34 Σας λέω ότι ο Ιωάννης δεν ξέχασε ούτε ένα
από τα λόγια μου, αλλά από όλες τις
διδασκαλίες μου έδωσε ως μοναδική
πεμπτουσία τη διδασκαλία που συνοψίζει
ολόκληρο τον νόμο: αγαπάτε ο ένας τον
άλλον.
35 Πώς θα μπορούσε η διδασκαλία του
Διδασκάλου, τον οποίο τόσο πολύ αγαπούσε,
να ξεθωριάσει από τη μνήμη αυτού του
αγαπημένου μαθητή; (167, 32 - 37)
36. Στον "Δεύτερο Χρόνο", μετά την
αναχώρησή μου, η Ουράνια Μητέρα σας
συνέχισε να ενισχύει τους μαθητές μου και να
τους συμπαραστέκεται. Μετά τον πόνο και τη
δοκιμασία, βρήκαν καταφύγιο στην
αγαπημένη Καρδιά της Μαρίας και ο λόγος
της τους έτρεφε μέρα με τη μέρα.
Ενθαρρυμένοι από τη Μαρία, η οποία
συνέχισε να τους διδάσκει εκ μέρους του
Θείου Διδασκάλου, συνέχισαν το δρόμο τους.
Όταν εκείνη πέθανε, άρχισε ο αγώνας τους
και ο καθένας ακολούθησε το μονοπάτι που
του υποδείχθηκε. (183, 15)
Οι απόστολοι Πέτρος και Παύλος
37. Μην ξεχνάτε το θέμα του Πέτρου, του
μαθητή Μου, όταν καταδιώχθηκε μέχρι
θανάτου από τον Σαούλ. Απέδειξα στον πιστό
απόστολο ότι δεν ήταν μόνος του στη
δοκιμασία του και ότι αν εμπιστευόταν τη
δύναμή Μου, θα τον προστάτευα από τους
διώκτες του.
38. Ο Σαούλ αιφνιδιάστηκε από το Θείο Φως
μου όταν πήγε να βρει τον Πέτρο για να τον
συλλάβει. Το φως μου έφτασε στα βάθη της
καρδιάς του Σαούλ, ο οποίος, πεσμένος στο
έδαφος μπροστά στην Παρουσία μου,
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νικημένος από την αγάπη μου, ανίκανος να
ολοκληρώσει το έργο που είχε σχεδιάσει
εναντίον του μαθητή μου, ένιωσε στο
βαθύτερο εσωτερικό του τη μεταμόρφωση
ολόκληρης της ύπαρξής του- και τώρα που
μεταστράφηκε στην πίστη στον Χριστό,
έσπευσε να αναζητήσει τον Πέτρο- αλλά όχι
πια για να τον σκοτώσει, αλλά για να του
ζητήσει να τον διδάξει τον λόγο του Κυρίου
και να τον κάνει να συμμετάσχει στο έργο
του.
39 Από τότε ο Σαούλ έγινε Παύλος, η αλλαγή
του ονόματος υποδηλώνει την πλήρη
πνευματική μεταμόρφωση του ανθρώπου
αυτού, την πλήρη μεταστροφή του. (308, 46 47)
40. Ο Παύλος δεν ήταν ανάμεσα στους
δώδεκα αποστόλους, δεν έφαγε στο τραπέζι
Μου, ούτε Με ακολούθησε στους δρόμους
για να ακούσει τις διδασκαλίες Μου.
Αντίθετα, δεν πίστεψε σε Μένα, ούτε κοίταξε
με καλό μάτι εκείνους που Με ακολούθησαν.
Στην καρδιά του υπήρχε η ιδέα να
καταστρέψει τον σπόρο που είχα εμπιστευτεί
στους μαθητές Μου, ο οποίος μόλις είχε
αρχίσει να εξαπλώνεται. Αλλά ο Παύλος δεν
ήξερε ότι ήταν ένας από τους δικούς μου.
Ήξερε ότι ο Μεσσίας έπρεπε να έρθει και το
πίστευε. Αλλά δεν μπορούσε να φανταστεί ότι
ο ταπεινός Ιησούς θα ήταν ο υποσχόμενος
Σωτήρας. Η καρδιά του ήταν γεμάτη από την
υπερηφάνεια του κόσμου και γι' αυτό δεν
είχε νιώσει την παρουσία του Κυρίου του.
41 Ο Σαούλ είχε ξεσηκωθεί εναντίον του
Σωτήρα του. Καταδίωξε τους μαθητές Μου,
καθώς και τους ανθρώπους που στράφηκαν
σε αυτούς για να ακούσουν το μήνυμά Μου
από τα χείλη αυτών των αποστόλων. Και έτσι
τον αιφνιδίασα όταν ήταν έτοιμος να διώξει
τους δικούς Μου. Τον άγγιξα στο πιο
ευαίσθητο σημείο της καρδιάς του και
αμέσως Με αναγνώρισε γιατί το πνεύμα του
Με περίμενε. Γι' αυτό άκουσε τη φωνή μου.
42 Ήταν θέλημά μου να μεταστραφεί αυτός ο
ευρέως γνωστός άνθρωπος με αυτόν τον
τρόπο, ώστε ο κόσμος να γίνει μάρτυρας σε
όλους τους τρόπους του αυτών των
εκπληκτικών έργων που θα πρέπει να
χρησιμεύσουν ως κίνητρο για την πίστη και
την κατανόηση.
43 Γιατί να υπεισέλθουμε στις λεπτομέρειες
της ζωής αυτού του ανθρώπου που, από τότε,

αφιέρωσε τη ζωή του στην αγάπη του
πλησίον του, εμπνεόμενος από την αγάπη του
Δασκάλου του και τις θείες διδασκαλίες του;
44. Ο Παύλος ήταν ένας από τους
μεγαλύτερους αποστόλους του λόγου μου, η
μαρτυρία του ήταν πάντα διαποτισμένη από
αγάπη, ειλικρίνεια, ειλικρίνεια και φως. Ο
προηγούμενος υλισμός του έγινε μια πολύ
υψηλή πνευματικότητα, η σκληρότητά του
έγινε άπειρη τρυφερότητα- και έτσι, ο
διώκτης των αποστόλων μου έγινε ο πιο
ένθερμος σπορέας του Λόγου μου, ο
ακούραστος περιπλανώμενος ιεροκήρυκας
που μετέφερε το θείο μήνυμα του Κυρίου
του, για τον οποίο ζούσε και στον οποίο
αφιέρωσε τη ζωή του, σε διάφορα έθνη,
επαρχίες και χωριά.
45 Εδώ έχετε, αγαπημένοι μου άνθρωποι, ένα
όμορφο παράδειγμα μεταστροφής και
απόδειξη ότι οι άνθρωποι, ακόμη και αν δεν
Με έχουν ακούσει ακόμη, μπορούν να γίνουν
μεγάλοι απόστολοι Μου. (157, 42 - 47)
Ο παραδειγματικός χαρακτήρας των
αποστόλων
46. Ποιος άλλος εκτός από εμένα ενθάρρυνε
τους μαθητές σε εκείνη τη "Δεύτερη Εποχή",
όταν τότε περιφέρονταν στον κόσμο χωρίς τον
Διδάσκαλό τους; Δεν σας φαίνεται
αξιοθαύμαστο το έργο του καθενός από
αυτούς; Αλλά σας λέω ότι και αυτοί είχαν
αδυναμίες όπως κάθε άλλος άνθρωπος.
Αργότερα γέμισαν με αγάπη και πίστη, αυτό
δεν τους έκανε να απελπιστούν να βρίσκονται
στον κόσμο σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους
και να πορεύονται πάντα υπό διωγμό και
χλευασμό από τους ανθρώπους.
47 Είχαν τη δύναμη να κάνουν θαύματα,
ήξεραν πώς να κάνουν χρήση αυτής της χάρης
για να στρέψουν τις καρδιές προς την
αλήθεια.
48. Μακάριοι είναι όλοι εκείνοι που άκουσαν
τον λόγο του Ιησού από το στόμα των
αποστόλων μου, γιατί μαζί τους η διδασκαλία
μου δεν υπέστη καμία αλλαγή, αλλά δόθηκε
σε όλη την καθαρότητα και την αλήθεια της.
Ως εκ τούτου, όταν οι άνθρωποι τους
άκουγαν, ένιωθαν στο πνεύμα τους την
παρουσία του Κυρίου και ένιωθαν μέσα τους
μια άγνωστη αίσθηση δύναμης, σοφίας και
μεγαλείου.
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49. Σε εκείνους τους φτωχούς και ταπεινούς
ψαράδες της Γαλιλαίας, έχετε ένα άξιο
παράδειγμα: μεταμορφωμένοι από την
αγάπη σε πνευματικούς ψαράδες,
συγκλόνισαν λαούς και βασίλεια με τον λόγο
που είχαν μάθει από τον Ιησού, και με την
επιμονή και τη θυσία τους, προετοίμασαν τη
μεταστροφή των εθνών και τον ερχομό της
πνευματικής ειρήνης. Από βασιλιάδες μέχρι
ζητιάνους, όλοι βίωσαν την ειρήνη μου
εκείνες τις ημέρες του αληθινού
Χριστιανισμού.
50. Εκείνη η εποχή της πνευματικότητας
μεταξύ των ανθρώπων δεν κράτησε, αλλά
Εγώ, που γνωρίζω τα πάντα, σας είχα
προαναγγείλει και σας είχα υποσχεθεί την
επιστροφή Μου, γνωρίζοντας ότι θα Με
χρειαζόσασταν ξανά. (279, 56 -60)

54 Μια νέα εποχή αναδύθηκε, ένας πιο
φωτεινός δρόμος άνοιξε που οδηγούσε στην
αιωνιότητα.
55. Τι όμορφα συναισθήματα πνευματικής
ανύψωσης, αγάπης και τρυφερότητας
ξύπνησαν σε εκείνους που φωτίστηκαν από
την πίστη για να λάβουν τον λόγο μου! Τι
θάρρος και σταθερότητα συνόδευε αυτές τις
καρδιές που ήξεραν να υποφέρουν και να
ξεπερνούν τα πάντα χωρίς να απελπίζονται
ούτε στιγμή!
56 Επειδή το αίμα του Δασκάλου ήταν ακόμη
νωπό; Όχι, άνθρωποι: η πνευματική ουσία
εκείνου του αίματος, που ήταν η υλική
ενσάρκωση της Θείας Αγάπης, δεν ξεραίνεται,
ούτε λήγει ποτέ- είναι παρούσα τώρα όπως
ήταν τότε, ζωντανή και ζεστή από ζωή.
57 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι στις καρδιές
αυτές υπήρχε επίσης αγάπη για την αλήθεια,
στην οποία αφιέρωσαν τη ζωή τους και για
την οποία έδωσαν ακόμη και το αίμα τους,
αποδεικνύοντας έτσι ότι είχαν μάθει το
μάθημα του Δασκάλου τους.
58 Αυτό το αίμα, που δόθηκε γενναιόδωρα,
ξεπέρασε τα εμπόδια και τις θλίψεις.
59 Τι αντίθεση παρουσιάστηκε μεταξύ της
πνευματικότητας των μαθητών του Λόγου
μου και της ειδωλολατρίας, του υλισμού, του
εγωισμού και της άγνοιας των φανατικών των
αρχαίων παραδόσεων ή των ειδωλολατρών
που ζούσαν μόνο για να αποδίδουν φόρο
τιμής στις απολαύσεις του σώματος! (316, 34
- 42)
60. Σπείρατε 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 τη Διδασκαλία
Μου. Δεν είναι αυτοί που 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, την υγεία στους
ασθενείς, την ελπίδα και την παρηγοριά
στους φτωχούς και τους θλιμμένους, και
όπως ο Δάσκαλός τους, έδειξαν το δρόμο της
σωτηρίας στους χαμένους.

Η εξάπλωση του Χριστιανισμού
51. Η Διδασκαλία μου, στα χείλη και στα έργα
των μαθητών μου, ήταν ένα ξίφος αγάπης και
φωτός που πολεμούσε την άγνοια, την
ειδωλολατρία και τον υλισμό. Μια κραυγή
αγανάκτησης ακούστηκε από εκείνους που
έβλεπαν την επικείμενη καταστροφή των
μύθων και των παραδόσεών τους, ενώ
ταυτόχρονα, από άλλες καρδιές, ένας ύμνος
αγαλλίασης ακούστηκε μπροστά στο φωτεινό
μονοπάτι που άνοιγε για την ελπίδα και την
πίστη εκείνων που διψούσαν για αλήθεια και
ήταν φορτωμένοι από την αμαρτία.
52. Εκείνοι που αρνήθηκαν την Πνευματική
Ζωή εξοργίστηκαν όταν άκουσαν τις
αποκαλύψεις για τη Βασιλεία των Ουρανών,
ενώ εκείνοι που μάντεψαν την ύπαρξη αυτή
και ήλπιζαν σε δικαιοσύνη και σωτηρία από
αυτήν, ευχαρίστησαν τον Πατέρα που έστειλε
τον Μονογενή Υιό Του στον κόσμο.
53. Οι άνθρωποι που είχαν διατηρήσει στην
καρδιά τους την ευλογημένη επιθυμία να
υπηρετούν τον Θεό τους με ειλικρίνεια και να
Τον αγαπούν, είδαν τον δρόμο τους να γίνεται
ελαφρύς και το μυαλό τους να ξεκαθαρίζει,
όταν βυθίστηκαν στον Λόγο Μου, και ένιωσαν
μια αναζωπύρωση στο πνεύμα τους και στην
καρδιά τους. Η διδασκαλία του Χριστού, ως
αληθινός πνευματικός άρτος, γέμισε το
τεράστιο κενό που υπήρχε μέσα τους και με
την τελειότητα και το νόημά της κάλυψε
άφθονα όλες τις επιθυμίες του πνεύματός
τους.
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61 Η χριστιανική θρησκεία που γνωρίζετε
σήμερα δεν είναι καν αντανάκλαση της
διδασκαλίας που οι απόστολοί μου
εφάρμοζαν και δίδασκαν!
62. Σας ξαναλέω ότι σε αυτούς τους μαθητές
μπορείτε να βρείτε τέλεια πρότυπα
ταπεινοφροσύνης, αγάπης, ελέους και
ανύψωσης. Σφράγισαν με το αίμα τους την
αλήθεια που πρόφερε το στόμα τους.
63 Η ανθρωπότητα δεν θα απαιτήσει
περισσότερο αίμα από εσάς για να πιστέψει
τη μαρτυρία σας, αλλά θα απαιτήσει
ειλικρίνεια από εσάς. (256,30-33)

στη Δεύτερη Εποχή: "Όποιος γνωρίζει τον Υιό,
γνωρίζει τον Πατέρα". Αυτό σήμαινε ότι ο
Χριστός, που μίλησε στον Ιησού, είναι ο ίδιος
ο Πατέρας. Μόνο ο Πατέρας θα μπορούσε να
δημιουργήσει τη δική Του εικόνα.
4. Μετά τον θάνατό Μου ως άνθρωπος,
αποκαλύφθηκα στους αποστόλους Μου ως ο
Ζωντανός, ώστε να γνωρίζουν ότι Εγώ είμαι η
Ζωή και η Αιωνιότητα, και ότι είτε μέσα στο
σώμα είτε έξω από αυτό, είμαι παρών
ανάμεσά σας. Αυτό δεν το κατάλαβαν όλοι οι
άνθρωποι και γι' αυτό έπεσαν στην
ειδωλολατρία και τον φανατισμό. (113, 13 17)
5 Είπα στη γυναίκα από τη Σαμάρεια: "Όποιος
πιει από αυτό το νερό που δίνω, δεν θα
ξαναδιψάσει ποτέ". Και σήμερα σας λέω: Αν η
ανθρωπότητα είχε πιει από αυτό το ζωντανό
νερό, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη δυστυχία
σε αυτήν.
6. Οι άνθρωποι δεν προσκολλήθηκαν
ακλόνητα στη διδασκαλία Μου και
προτίμησαν να χρησιμοποιήσουν το όνομά
Μου για να ιδρύσουν εκκλησίες σύμφωνα με
την ερμηνεία και την ευκολία τους. Απέρριψα
τις παραδόσεις και τους δίδαξα το Δόγμα της
Αγάπης, αλλά σήμερα έρχεστε σε Μένα για να
Μου προσφέρετε ανυπόστατες τελετές και
τελετουργίες που δεν ωφελούν το πνεύμα
σας στο ελάχιστο. Αν δεν υπάρχει
πνευματικότητα στα έργα σας, δεν μπορεί να
υπάρχει αλήθεια σε αυτά, και ό,τι δεν έχει
αλήθεια μέσα του δεν φτάνει στον Πατέρα
σας.
7 Όταν εκείνη η Σαμαρείτιδα ένιωσε ότι το
φως των ματιών Μου διείσδυσε μέχρι τα
βάθη της καρδιάς της, Μου είπε: "Κύριε, εσείς
οι Ιουδαίοι λέτε ότι η Ιερουσαλήμ είναι ο
τόπος για να λατρεύουμε τον Θεό μας". Τότε
της είπα: "Γυναίκα, αλήθεια σου λέω, έρχεται
καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα σε
αυτό το βουνό ή στην Ιερουσαλήμ, όπως
κάνετε τώρα. Πλησιάζει ο καιρός που θα
λατρεύετε τον Πατέρα "εν πνεύματι και
αληθεία"- διότι ο Θεός είναι πνεύμα".
8 Αυτή είναι η διδασκαλία μου για όλες τις
εποχές. Βλέπετε, η αλήθεια ήταν μπροστά στα
μάτια σας και δεν θέλατε να τη δείτε. Πώς θα
το ζήσετε αν δεν το γνωρίζετε; (151, 2 - 5)

III Η εποχή του
εκκλησιαστικού
χριστιανισμού
Κεφάλαιο 14 - Χριστιανισμός,
εκκλησίες και αιρέσεις
Η ανάπτυξη του Χριστιανισμού
1 Μετά την αναχώρησή μου στη "Δεύτερη
Εποχή", οι απόστολοί μου συνέχισαν το έργο
μου, και εκείνοι που ακολούθησαν τους
αποστόλους μου συνέχισαν το έργο τους.
Ήταν οι νέοι εργάτες, οι καλλιεργητές αυτού
του χωραφιού που είχε προετοιμάσει ο
Κύριος, που έγινε γόνιμο με το αίμα του, τα
δάκρυά του και τον λόγο του, που
προετοιμάστηκε από το έργο των πρώτων
δώδεκα και εκείνων που τους ακολούθησαν.
Αλλά με την πάροδο του χρόνου και από
γενιά σε γενιά, οι άνθρωποι μυστικοποιούσαν
ή παραποιούσαν όλο και περισσότερο το έργο
και τη διδασκαλία μου.
2 Ποιος είπε στον άνθρωπο ότι μπορεί να
φτιάξει εικόνα για μένα; Ποιος του είπε ότι
έπρεπε να Με αντιπροσωπεύσει κρεμασμένο
στο σταυρό; Ποιος του είπε ότι μπορούσε να
φτιάξει την εικόνα της Μαρίας, την ομοιότητα
των αγγέλων ή το πρόσωπο του Πατέρα; Ω,
εσείς οι άνθρωποι της μικρής πίστης, που
έπρεπε να κάνετε το πνευματικό υλικό ορατό
για να νιώσετε την παρουσία Μου!
3 Η εικόνα του Πατέρα ήταν ο Ιησούς, η
εικόνα του Δασκάλου, οι μαθητές του. Είπα

Αιρέσεις
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9 Αν αγαπάτε, δεν θα έχετε ανάγκη από
αισθησιακές τελετές ή τελετουργίες, γιατί θα
έχετε το φως που φωτίζει τον εσωτερικό σας
ναό, πάνω στο οποίο θα σπάσουν τα κύματα
όλων των καταιγίδων που μπορεί να σας
μαστιγώνουν και το οποίο θα διαλύσει τις
σκοτεινές ομίχλες της ανθρωπότητας.
10 Μη βεβηλώνετε πλέον το Θείο, γιατί
αληθινά σας λέω, είναι μεγάλη η αχαριστία
με την οποία δείχνετε τον εαυτό σας μπροστά
στον Θεό, όταν εκτελείτε αυτές τις εξωτερικές
πράξεις λατρείας, τις οποίες κληρονομήσατε
από τους προγόνους σας και στις οποίες έχετε
γίνει φανατικοί. (21, 13 - 14)
11. Σκεφτείτε την παραπλανημένη
ανθρωπότητα - παραπλανημένη επειδή οι
μεγάλες εκκλησίες που αυτοαποκαλούνται
Χριστιανικές δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο
τελετουργικό και το εξωτερικό παρά στην ίδια
τη Διδασκαλία Μου. Αυτός ο Λόγος της Ζωής,
τον οποίο σφράγισα με έργα αγάπης και με το
Αίμα στον Σταυρό, δεν ζει πλέον στις καρδιές
των ανθρώπων- είναι κλειδωμένος και
βουβός στα παλιά και σκονισμένα βιβλία. Και
έτσι υπάρχει μια "χριστιανική" ανθρωπότητα
που ούτε καταλαβαίνει ούτε ξέρει πώς να
ακολουθήσει τον Χριστό.
12 γι' αυτό έχω λίγους μαθητές σ' αυτόν τον
καιρό - αυτούς που αγαπούν τους πάσχοντες
αδελφούς τους, αυτούς που απαλύνουν τον
πόνο - αυτούς που ζουν μέσα στην αρετή και
την κηρύττουν με το παράδειγμά τους: αυτοί
είναι οι μαθητές του Χριστού.
13 Όποιος γνωρίζει τη διδασκαλία μου και την
αποκρύπτει ή τη γνωστοποιεί μόνο με τα
χείλη του και όχι με την καρδιά του, δεν είναι
μαθητής μου.
14 Δεν ήρθα σ' αυτόν τον καιρό για να
αναζητήσω πέτρινους ναούς και να γίνω
γνωστός μέσα σ' αυτούς. Αναζητώ το πνεύμα
σας, την καρδιά σας, όχι την υλική σας
λάμψη. (72, 47 - 50)
15. Όσο οι θρησκευτικές κοινότητες
παραμένουν βυθισμένες σε βαθύ ύπνο και
δεν εγκαταλείπουν τα συνηθισμένα
μονοπάτια τους, δεν θα υπάρξει πνευματική
αφύπνιση, ούτε πραγμάτωση των
πνευματικών ιδανικών- και επομένως δεν θα
υπάρξει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων, ούτε
χώρος για ενεργό φιλανθρωπία. Το φως που
επιλύει τις σοβαρές ανθρώπινες συγκρούσεις
δεν θα μπορέσει να λάμψει (100, 38).

Ο κλήρος
16 Αφού δεν ξέρετε τι είναι η αληθινή ειρήνη,
αρκείστε να την αποζητάτε και να
προσπαθείτε με κάθε μέσο και τρόπο να
αποκτήσετε λίγη ειρήνη,
ανέσεις και ικανοποιήσεις, αλλά ποτέ αυτό
που είναι πραγματικά ειρήνη του πνεύματος.
Σας λέω ότι μόνο η υπακοή του παιδιού στο
θέλημα του Κυρίου το επιτυγχάνει.
17 Στον κόσμο υπάρχει έλλειψη καλών
ερμηνευτών του λόγου μου, καλών
ερμηνευτών των διδασκαλιών μου. Γι' αυτό η
ανθρωπότητα, ακόμη και όταν
αυτοαποκαλείται Χριστιανική, ζει πνευματικά
καθυστερημένα, επειδή δεν υπάρχει κανείς
να την ταρακουνήσει με την αληθινή
Διδασκαλία Μου, δεν υπάρχει κανείς να
θρέψει τις καρδιές με την αγάπη με την οποία
δίδαξα τους ανθρώπους.
18. Μέρα με τη μέρα, σε ενοριακούς χώρους,
εκκλησίες και καθεδρικούς ναούς, το όνομά
μου λέγεται και τα λόγια μου
επαναλαμβάνονται, αλλά κανείς δεν
συγκινείται εσωτερικά, κανείς δεν συγκινείται
από το φως τους, και αυτό συμβαίνει επειδή
οι άνθρωποι έχουν παρεξηγήσει το νόημά
τους. Οι περισσότεροι πιστεύουν ότι η
αποτελεσματικότητα του λόγου του Χριστού
βασίζεται στη μηχανική επανάληψή του ξανά
και ξανά, χωρίς να κατανοούν ότι δεν είναι
απαραίτητο να τον απαγγέλλουμε, αλλά να
τον μελετάμε, να τον στοχαζόμαστε, να τον
εφαρμόζουμε και να τον ζούμε.
19 Αν οι άνθρωποι αναζητούσαν το νόημα του
λόγου του Χριστού, αυτός θα ήταν πάντα
καινούργιος γι' αυτούς, φρέσκος, ζωντανός
και αληθινός. Αλλά το γνωρίζουν μόνο
επιφανειακά, και έτσι δεν μπορούν να
τραφούν από αυτό, ούτε θα μπορέσουν ποτέ
να το κάνουν.
20. Φτωχή ανθρωπότητα - περιπλανιέται στο
σκοτάδι, αν και το Φως είναι τόσο κοντά της,
θρηνεί φοβισμένα, αν και η ειρήνη είναι
εφικτή! Ωστόσο, οι άνθρωποι δεν μπορούν να
δουν αυτό το Θείο Φως, επειδή υπήρξαν
εκείνοι που τους έκλεισαν τα μάτια χωρίς
οίκτο. Εγώ, που σας αγαπώ αληθινά, έρχομαι
να σας βοηθήσω, απελευθερώνοντάς σας από
το σκοτάδι και αποδεικνύοντάς σας ότι όλα
όσα σας είπα τότε ήταν προορισμένα για όλες
τις εποχές και ότι δεν πρέπει να θεωρείτε
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αυτόν τον Θείο Λόγο ως ένα αρχαίο δόγμα
μιας περασμένης εποχής. Γιατί η αγάπη, που
ήταν η ουσία όλης της διδασκαλίας Μου,
είναι αιώνια και σ' αυτήν βρίσκεται το
μυστικό της σωτηρίας σας σ' αυτή την εποχή
των παρεκτροπών, των τεράστιων δεινών και
των αχαλίνωτων παθών. (307, 4 - 8)
21 Επιπλήττω εκείνους που κηρύττουν μια
τυφλή πίστη, μια πίστη χωρίς γνώση, μια
πίστη που αποκτάται μέσα από φόβους και
δεισιδαιμονίες.
22 Μην ακούτε τα λόγια εκείνων που
αποδίδουν στον Θεό όλα τα δεινά που
βασανίζουν την ανθρωπότητα, όλες τις
πληγές, τους λιμούς και τους λοιμούς,
αποκαλώντας τα τιμωρίες ή οργή του Θεού.
Αυτοί είναι οι ψευδοπροφήτες.
23 Απομακρυνθείτε απ' αυτούς, επειδή δεν με
γνωρίζουν, και θέλουν να διδάξουν στους
ανθρώπους πώς είναι ο Θεός.
24. Αυτός είναι ο καρπός της κακής ερμηνείας
που δόθηκε στις Γραφές των περασμένων
εποχών, των οποίων η θεία γλώσσα δεν έχει
ακόμη ανακαλυφθεί στον πυρήνα της
ανθρώπινης γλώσσας με την οποία
καταγράφηκαν οι αποκαλύψεις και οι
προφητείες. Πολλοί μιλούν για το τέλος του
κόσμου, την τελική κρίση, τον θάνατο και την
κόλαση χωρίς την παραμικρή γνώση της
αλήθειας. (290, 16 - 19)
25. Ζείτε ήδη στην "Τρίτη Εποχή" και η
ανθρωπότητα εξακολουθεί να είναι
πνευματικά καθυστερημένη. Οι ποιμένες
τους, οι θεολόγοι και οι πνευματικοί τους
ποιμένες της αποκαλύπτουν αρκετά λίγα και
μερικές φορές τίποτα 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 το νυσταγμένο πνεύμα του
ανθρώπου; (245, 5)
26 Η διδασκαλία μου σας καθοδηγεί σε μια
τέλεια, πνευματική και καθαρή λατρεία του
Πατέρα, γιατί το πνεύμα της ανθρωπότητας
έχει φτάσει -χωρίς να το συνειδητοποιεί- στα
κατώφλια του ναού του Κυρίου, όπου θα
εισέλθει για να νιώσει την παρουσία Μου, να
ακούσει τη φωνή Μου πάνω από τη
συνείδησή του και να Με δει στο φως που
πέφτει στο νου του.
27. Το κενό που νιώθουν οι άνθρωποι αυτή τη
στιγμή μέσα στις διάφορες θρησκευτικές

κοινότητές τους οφείλεται στο γεγονός ότι το
πνεύμα διψά και διψά για πνευματοποίηση.
Οι τελετές και οι παραδόσεις δεν του αρκούν
πια- λαχταρά να γνωρίσει την αλήθεια μου.
(138, 43 - 44)
Θεία Κοινωνία και Λειτουργία
28. Ποτέ δεν ήρθα σε ανθρώπους τυλιγμένους
σε μυστήριο. Αν σας μίλησα μεταφορικά, για
να σας αποκαλύψω το Θείο ή για να
αναπαραστήσω το Αιώνιο σε κάποια υλική
μορφή, αυτό έγινε για να Με καταλάβετε.
Αλλά αν οι άνθρωποι επιμένουν να
λατρεύουν μορφές, αντικείμενα ή σύμβολα,
αντί να αναζητούν το νόημα αυτών των
διδασκαλιών, είναι φυσικό να υποφέρουν
από αιώνες στασιμότητας και να βλέπουν
μυστήριο στα πάντα.
29 Από την εποχή της παραμονής του Ισραήλ
στην Αίγυπτο, όταν το Αίμα Μου
αναπαρίστατο με το Αίμα ενός αρνιού,
υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μόνο με τις
παραδόσεις και τις τελετές, χωρίς να
κατανοούν ότι αυτή η θυσία ήταν εικόνα του
Αίματος που ο Χριστός επρόκειτο να χύσει για
να σας δώσει πνευματική ζωή. Άλλοι, που
πιστεύουν ότι τρέφονται από το σώμα Μου,
τρώνε υλικό ψωμί χωρίς να θέλουν να
καταλάβουν ότι όταν έδωσα το ψωμί στους
μαθητές Μου στο Μυστικό Δείπνο, ήταν για
να τους δώσω να καταλάβουν ότι όποιος
παίρνει το νόημα του λόγου Μου σαν τροφή,
τρέφεται μαζί Μου.
30. Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που με αλήθεια
είναι σε θέση να κατανοήσουν τις θείες
διδασκαλίες Μου, και πόσο λίγοι είναι εκείνοι
που τις ερμηνεύουν με το πνεύμα. Να
θυμάστε, ωστόσο, ότι δεν σας έδωσα τη Θεία
Αποκάλυψη με τη μία, αλλά ότι σας την εξηγώ
σιγά-σιγά σε κάθε διδασκαλία Μου. (36, 7 - 9)
31 Η ευχαρίστηση είναι στις καρδιές αυτών
των πλήθους, επειδή γνωρίζουν ότι μπροστά
στο μυαλό τους είναι το ουράνιο συμπόσιο
στο οποίο τους περιμένει ο Δάσκαλος, για να
τους δώσει να φάνε και να πιουν το ψωμί και
το κρασί της αληθινής ζωής.
32. Το τραπέζι γύρω από το οποίο
συγκεντρώθηκε ο Ιησούς με τους αποστόλους
του εκείνη την εποχή ήταν ένα σύμβολο της
Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί ο Πατέρας
περιβαλλόταν από τα παιδιά του, εκεί υπήρχε
η τροφή που αντιπροσώπευε τη ζωή και την
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αγάπη, εκεί ηχούσε η θεϊκή φωνή και η ουσία
της ήταν η παγκόσμια αρμονία, και η ειρήνη
που επικρατούσε εκεί ήταν η ειρήνη που
υπάρχει στη Βασιλεία του Θεού.
33. Προσπαθήσατε να εξαγνιστείτε αυτές τις
πρωινές ώρες, πιστεύοντας ότι ο Δάσκαλος
θα σας έφερνε μια νέα διαθήκη με τα λόγια
του, και έτσι είναι: Σήμερα σας επιτρέπω να
θυμηθείτε το ψωμί και το κρασί με τα οποία
αντιπροσώπευσα το Σώμα Μου και το Αίμα
Μου. Αλλά ομοίως, σας λέω ότι σε αυτή τη
νέα εποχή θα βρείτε αυτή την τροφή μόνο με
τη θεϊκή έννοια του λόγου Μου. Αν αναζητάτε
το Σώμα Μου και το Αίμα Μου, πρέπει να τα
αναζητήσετε στο Θείο της Δημιουργίας, γιατί
Εγώ είμαι μόνο Πνεύμα. Φάτε από αυτό το
ψωμί και πιείτε από αυτό το κρασί, αλλά
γεμίστε και το ποτήρι μου, θέλω να πιω μαζί
σας: Διψάω για την αγάπη σου.
34. Μεταφέρετε αυτό το μήνυμα στους
αδελφούς σας και μάθετε ότι το αίμα, αφού
είναι ζωή, είναι μόνο ένα σύμβολο της
αιώνιας ζωής, που είναι η αληθινή αγάπη. Μέσω εσάς (εννοώντας τους πρώτους
ακροατές στο Μεξικό) αρχίζω να φωτίζω την
ανθρωπότητα με τις νέες αποκαλύψεις Μου.
35. Σας φέρνω ειρήνη και νέα διδασκαλία. Αν
η θυσία μου της Δεύτερης Εποχής ακύρωσε τη
θυσία αθώων ζώων που προσφέρατε στο
βωμό του Ιεχωβά, σήμερα η τροφή του Θείου
Λόγου μου σας έκανε να μη συμβολίζετε
πλέον το σώμα και το αίμα μου μέσω του
ψωμιού και του κρασιού αυτού του κόσμου.
36. Κάθε πνεύμα που θέλει να ζήσει πρέπει
να τρέφεται με το Θείο Πνεύμα. Όποιος
ακούει τον λόγο μου και τον αισθάνεται στην
καρδιά του, τρέφεται με την αλήθεια. Αυτός
δεν έφαγε μόνο το σώμα μου και ήπιε το αίμα
μου, αλλά πήρε και από το πνεύμα μου για να
τραφεί.
37 Ποιος, αφού γευτεί αυτή την Ουράνια
Τροφή, θα Με αναζητήσει ξανά σε μορφές και
σχήματα φτιαγμένα από ανθρώπινα χέρια;
38. Από καιρό σε καιρό έρχομαι και καταργώ
τις παραδόσεις, τις τελετές και τα έθιμα,
αφήνοντας στο μυαλό σας μόνο τον Νόμο και
τον πνευματικό πυρήνα των διδασκαλιών
Μου. (68,27)

νερό όσους πίστεψαν στην προφητεία του. Η
πράξη αυτή συμβόλιζε τον καθαρισμό από το
προπατορικό αμάρτημα. Είπε στα πλήθη που
ήρθαν στον Ιορδάνη για να ακούσουν τα
λόγια του πρωτοπόρου:
"Ιδού, εγώ σας βαπτίζω με νερό, αλλά ήδη
έρχεται εκείνος που θα σας βαπτίσει με τη
φωτιά του Αγίου Πνεύματος".
40. Από αυτή τη Θεία Φωτιά γεννήθηκαν όλα
τα πνεύματα, βγήκαν καθαρά και αγνά. Αλλά
αν, στο δρόμο τους, έχουν λερωθεί με την
αμαρτία που έφερε μαζί της η ανυπακοή, η
φωτιά του Πνεύματός μου χύνεται πάνω τους
εκ νέου για να σβήσει την αμαρτία τους, να
σβήσει τους λεκέδες τους και να τους
επαναφέρει στην αρχική τους καθαρότητα.
41. Αν, αντί να κατανοήσετε αυτό το
Πνευματικό Βάπτισμα ως εξαγνισμό που
αποκτά ο άνθρωπος με μια πράξη ειλικρινούς
μετάνοιας προς τον Δημιουργό του, το
μετατρέψετε σε τελετουργικό και αρκεστείτε
στον συμβολισμό μιας πράξης - πραγματικά,
σας λέω, το πνεύμα σας δεν θα αποκτήσει
τίποτα.
42 Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο, ζει
ακόμα στην εποχή του Βαπτιστή, και είναι σαν
να μην έχει πιστέψει στις προφητείες και τα
λόγια του, που μιλούσαν για το Πνευματικό
Βάπτισμα, για το Θείο Πυρ,
με την οποία ο Θεός εξαγνίζει τα παιδιά του
και τα καθιστά αθάνατα στο φως.
43. Ο Ιωάννης κάλεσε τους ανθρώπους ως
ενήλικες να τους χύσει αυτό το νερό ως
σύμβολο εξαγνισμού. Ήρθαν σ' αυτόν όταν
είχαν ήδη επίγνωση των πράξεών τους και
μπορούσαν ήδη να έχουν τη σταθερή θέληση
να παραμείνουν στο δρόμο της καλοσύνης,
της δικαιοσύνης και του δικαίου. Δείτε πώς η
ανθρωπότητα προτίμησε να εκτελέσει τη
συμβολική πράξη του εξαγνισμού μέσω του
νερού, αντί της πραγματικής ανανέωσης
μέσω της μετάνοιας και της σταθερής
απόφασης για διόρθωση, που γεννιούνται
από την αγάπη για τον Θεό. Η τελετουργική
πράξη δεν προϋποθέτει καμία προσπάθειαωστόσο, ο καθαρισμός της καρδιάς και ο
αγώνας για να παραμείνει καθαρή
προϋποθέτει προσπάθεια, παραίτηση, ακόμη
και θυσία για τον άνθρωπο. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι προτιμούν
να καλύπτουν τις αμαρτίες τους εξωτερικά,
αρκούμενοι στην τήρηση τελετών, ορισμένων

Βάπτιση
39 Ο λαός, στην εποχή του ο Ιωάννης, που
ονομάζεται επίσης Βαπτιστής, βάφτισε με
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ενεργειών και τελετουργιών που δεν
βελτιώνουν στο ελάχιστο την ηθική ή
πνευματική τους κατάσταση, αν δεν
εμπλέκεται σ' αυτές η συνείδηση.
44. Μαθητές, γι' αυτό δεν θέλω να γίνονται
τελετουργικές πράξεις ανάμεσά σας, για να
μην ξεχνάτε με την τέλεσή τους εκείνο που
πραγματικά επιδρά στο πνεύμα. (99,56 - 61)
45. Εγώ είμαι αυτός που στέλνω τα πνεύματα
να ενσαρκωθούν σύμφωνα με τον Νόμο της
Εξέλιξης, και πραγματικά σας λέω, οι
επιρροές αυτού του κόσμου δεν θα αλλάξουν
τα Θεϊκά μου σχέδια. Γιατί πάνω από κάθε
φιλόδοξη προσπάθεια για εξουσία, θα γίνει
το θέλημά Μου.
46. Κάθε ανθρώπινο ον φέρνει μια αποστολή
στη γη, το πεπρωμένο του είναι χαραγμένο
από τον Πατέρα και το πνεύμα του είναι
χρισμένο από την αγάπη μου για τον Πατέρα.
Μάταια οι άνθρωποι κάνουν τελετές και
ευλογούν τα μικρά. Αλήθεια σας λέω, ότι σε
καμία υλική εποχή το νερό δεν θα καθαρίσει
το πνεύμα από τις παραβάσεις του κατά του
Νόμου Μου. Και αν στέλνω ένα πνεύμα
καθαρό από κάθε αμαρτία, από ποια
ακαθαρσία το καθαρίζουν οι κληρικοί των
ομολογιών με το βάπτισμα;
47. Είναι καιρός να καταλάβετε ότι η
προέλευση του ανθρώπου δεν είναι η
αμαρτία, αλλά ότι η γέννησή του είναι το
αποτέλεσμα της εκπλήρωσης ενός νόμου της
φύσης, ενός νόμου που δεν εκπληρώνει μόνο
ο άνθρωπος, αλλά όλα τα πλάσματα που
απαρτίζουν τη φύση. Προσέξτε ότι είπα
"άνθρωπος" και όχι "το πνεύμα του". Ο
άνθρωπος έχει την εξουσία Μου να
δημιουργεί όντα παρόμοια με αυτόν- αλλά τα
πνευματικά όντα προέρχονται μόνο από
Μένα.
48. Η ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός είναι
παγκόσμιος νόμος. Τα αστέρια προέκυψαν
επίσης από άλλα, μεγαλύτερα αστέρια, καθώς
ο σπόρος πολλαπλασιαζόταν, και ποτέ δεν
είπα ότι με αυτό το γεγονός αμάρτησαν ή
προσέβαλαν τον Δημιουργό. Γιατί, λοιπόν,
κατά την εκπλήρωση αυτής της Θείας
Εντολής, θα πρέπει να θεωρηθείτε
αμαρτωλοί; Καταλάβετε ότι η εκπλήρωση του
Νόμου δεν μπορεί ποτέ να λεκιάσει τον
άνθρωπο.
49 Αυτό που μολύνει τον άνθρωπο και
απομακρύνει το πνεύμα από τον δρόμο της

ανάπτυξης είναι τα κατώτερα πάθη: η
ακολασία, η ασέλγεια, η πορνεία, γιατί όλα
αυτά είναι ενάντια στον νόμο.
50. Μελετήστε και ψάξτε μέχρι να βρείτε την
αλήθεια. Τότε δεν θα αποκαλείτε πλέον τις
εντολές του Δημιουργού της ζωής αμαρτία
και θα αγιάζετε την ύπαρξη των παιδιών σας
με το παράδειγμα των καλών σας έργων. (37,
18 -23)
Μνήμη των νεκρών
51 Οι άνθρωποι διατηρούν τις παραδόσεις
και τα έθιμά τους. Είναι κατανοητό ότι έχουν
ανεξίτηλη τη μνήμη των ανθρώπων των
οποίων τα σώματα κατέβασαν στον τάφο και
έλκονται από τον τόπο όπου έθαψαν τα
λείψανά τους. Αλλά αν εμβαθύνουν στο
πραγματικό νόημα της υλικής ζωής, θα
συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το σώμα, όταν
διαλύθηκε
Άτομο προς άτομο επιστρέφει σε εκείνα τα
βασίλεια της φύσης από τα οποία
σχηματίστηκε, και η ζωή συνεχίζει να
ξεδιπλώνεται.
52. Αλλά ο άνθρωπος, ως αποτέλεσμα της
έλλειψης μελέτης του πνευματικού,
δημιούργησε ανά πάσα στιγμή μια αλυσίδα
φανατικών λατρειών για το σώμα. Προσπαθεί
να κάνει την υλική ζωή άφθαρτη και ξεχνά το
πνεύμα, το οποίο είναι αυτό που στην
πραγματικότητα κατέχει την αιώνια ζωή.
Πόσο απέχουν από την κατανόηση της
Πνευματικής Ζωής!
53. Τώρα καταλαβαίνετε ότι είναι περιττό να
φέρνετε δώρα σε εκείνους τους τόπους όπου
μια επιτύμβια στήλη 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.
54. Όταν αυτές οι διδασκαλίες γίνουν
κατανοητές, η ανθρωπότητα θα ξέρει πώς να
δώσει τη θέση της στο υλικό και τη δική της
στο Θείο. Τότε η ειδωλολατρική λατρεία των
προκατόχων θα εξαφανιστεί.
55 Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίσει και να
αγαπήσει τον Δημιουργό του από πνεύμα σε
πνεύμα.
56. Οι βωμοί είναι σημαίες πένθους και οι
τάφοι είναι απόδειξη άγνοιας και
ειδωλολατρίας. Συγχωρώ όλες τις παραβάσεις
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σας, αλλά πρέπει πραγματικά να σας
ξυπνήσω. Η διδασκαλία μου θα γίνει
κατανοητή και θα έρθει ο καιρός που οι
άνθρωποι θα αντικαταστήσουν τα υλικά
δώρα με υψηλές σκέψεις. (245, 16 - 21)

ήταν για να σας δώσω το μεγαλειώδες
παράδειγμά Μου της ταπεινοφροσύνης.
63 Οι άνθρωποι δεν έχουν κατανοήσει το
μεγαλείο αυτού του μαθήματος, και παντού
έχουν στήσει την εικόνα του Εσταυρωμένου,
η οποία αποτελεί ντροπή γι' αυτή την
ανθρωπότητα, η οποία, χωρίς αγάπη και
σεβασμό γι' Αυτόν που ισχυρίζεται ότι αγαπά,
συνεχίζει να Τον σταυρώνει και να Τον
πληγώνει καθημερινά, όπως οι άνθρωποι
πληγώνουν τις καρδιές των συνανθρώπων
τους για τους οποίους ο Δάσκαλος έδωσε τη
ζωή Του.
(21, l5 - 19)
64 Δεν θα σας καταδίκαζα αν εξαφανίζατε
από την ίδια τη γη τον τελευταίο σταυρό με
τον οποίο συμβολίζετε τη χριστιανική σας
πίστη, και ως αντιστάθμισμα αυτό το
σύμβολο
αγαπώντας πραγματικά ο ένας τον άλλον,
γιατί τότε η πίστη σας και η εξωτερική
λατρεία του Θεού θα γίνει λατρεία και πίστη
του πνεύματος, πράγμα που περιμένω από
εσάς.
65. Μακάρι η λατρεία σας και τα σύμβολά
σας να είχαν τη δύναμη να αποτρέψουν τους
πολέμους σας, να σας αποτρέψουν από το να
βυθιστείτε στην κακία, να σας κρατήσουν σε
ειρήνη. Αλλά δείτε πώς προσπερνάτε όλα όσα
είναι ιερά σύμφωνα με τα λόγια σας- δείτε
πώς καταπατάτε αυτό που θεωρούσατε
θεϊκό.
66 Σας ξαναλέω, θα ήταν καλύτερα για σας αν
δεν είχατε ούτε μια εκκλησία, ούτε ένα βωμό,
ούτε ένα σύμβολο ή μια εικόνα σε όλη τη γη,
αλλά ξέρατε πώς να προσεύχεστε με το
πνεύμα και να αγαπάτε τον Πατέρα σας και
να πιστεύετε σ' Αυτόν χωρίς να έχετε ανάγκη
από
για αντικαταστάτες, και να αγαπάτε ο ένας
τον άλλον όπως σας έχω διδάξει στη
Διδασκαλία Μου. Τότε θα σωθείτε,
περπατώντας στο δρόμο που σημαδεύεται
από τις κηλίδες του αίματός Μου - κηλίδες με
τις οποίες ήρθα να σφραγίσω την αλήθεια
των διδασκαλιών Μου. (280, 69 - 70)

Υλικά σύμβολα, σταυροί και λείψανα.
57. Στην "Πρώτη Εποχή" γνωρίζατε τα
σύμβολα: τη Σκηνή ή το Ιερό που φύλαγε την
Κιβωτό της Διαθήκης, στην οποία
φυλάσσονταν οι Πινακίδες του Νόμου. Όταν
αυτά τα σύμβολα εκπλήρωσαν τον σκοπό
τους, η Θέλησή Μου τα απομάκρυνε από τη
γη, αποσύροντάς τα από τα μάτια των
ανθρώπων, ώστε ο κόσμος να μην πέσει στην
ειδωλολατρία.Αλλά το νόημα ή την ουσία
αυτών των διδακτικών συμβόλων τα άφησα
γραμμένα στο πνεύμα των δούλων Μου.
58. Στη Δεύτερη Εποχή, αφού είχε
ολοκληρωθεί η θυσία του Χριστού, εξαφάνισα
το υπέρτατο σύμβολο του Χριστιανισμού, τον
σταυρό, μαζί με το ακάνθινο στεφάνι, το
δισκοπότηρο και όλα όσα θα μπορούσαν να
γίνουν αντικείμενο εκστατικής λατρείας εκ
μέρους της ανθρωπότητας. (138, 36)
59. Η ανθρωπότητα είδε τον Ιησού να
υποφέρει, και η διδασκαλία και η μαρτυρία
Του γίνεται πιστευτή από εσάς. Γιατί
συνεχίζετε να Τον σταυρώνετε στα γλυπτά
σας; Μήπως δεν σας αρκούν οι αιώνες που
περάσατε παρουσιάζοντάς Τον ως θύμα της
κακίας σας;
60 Αντί να με θυμάστε στα βασανιστήρια και
στον αγώνα θανάτου του Ιησού, γιατί δεν
θυμάστε την ανάστασή μου γεμάτη φως και
δόξα;
61 Υπάρχουν μερικοί που, κοιτάζοντας τις
εικόνες σας για Μένα με τη μορφή του Ιησού
πάνω στο Σταυρό, έχουν μερικές φορές
σκεφτεί ότι ήταν ένας αδύναμος, δειλός ή
φοβισμένος άνθρωπος, χωρίς να σκεφτούν
ότι είμαι Πνεύμα και ότι υπέφερα αυτό που
εσείς ονομάζετε θυσία και αυτό που εγώ
ονομάζω καθήκον αγάπης, ως παράδειγμα
για όλη την ανθρωπότητα.
62 όταν σκέφτεστε ότι ήμουν ένα με τον
Πατέρα, να θυμάστε ότι δεν υπήρχαν όπλα,
ούτε δυνάμεις, ούτε βασανιστήρια που θα
μπορούσαν να Με κάμψουν- αλλά όταν
υπέφερα, μάτωσα και πέθανα ως άνθρωπος,

Λατρεία των Αγίων
67. Σας δίνω αυτές τις διδασκαλίες επειδή
έχετε ανακηρύξει τα πνεύματα πολλών
δικαίων σε αγίους, τους οποίους ζητάτε και
λατρεύετε σαν να ήταν θεοί. Πόση άγνοια,
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ανθρωπότητα! Πώς μπορούν οι άνθρωποι να
κρίνουν την αγιότητα και την τελειότητα ενός
πνευματικού όντος, μόνο
εξαιτίας των ανθρώπινων έργων τους;
68 Είμαι ο πρώτος που σας λέω να πάρετε ως
πρότυπο τα καλά παραδείγματα που σας
έδωσαν οι αδελφοί σας με τα έργα τους, με
τη ζωή τους, με την αρετή τους.
Σας λέω επίσης ότι όταν τους σκέφτεστε,
μπορείτε να ελπίζετε στην πνευματική τους
βοήθεια και επιρροή. Αλλά γιατί τους στήνετε
βωμούς, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι
να προσβάλλουν την ταπεινότητα αυτών των
πνευματικών όντων; Γιατί δημιουργείτε
λατρείες γύρω από τη μνήμη τους σαν να
ήταν η Θεότητα, και τους βάζετε στη θέση του
Πατέρα, τον οποίο ξεχνάτε πάνω από τη
λατρεία των δικών σας αδελφών; Πόσο
οδυνηρή ήταν γι' αυτούς η δόξα που τους
αποδώσατε εδώ!
69. Τι γνωρίζουν οι άνθρωποι για την κρίση
μου σχετικά με εκείνους που αποκαλούν
αγίους; Τι γνωρίζουν για την Πνευματική Ζωή
αυτών των οντοτήτων, ή για τη θέση που έχει
κερδίσει ο καθένας με τον Κύριο;
70. Κανείς δεν νομίζει ότι με αυτές τις
αποκαλύψεις θέλω να διαγράψω από τις
καρδιές σας τις αρετές που έκαναν οι
υπηρέτες Μου ανάμεσα στους ανθρώπουςαντίθετα, θέλω να ξέρετε ότι η χάρη που
βρήκαν μαζί Μου είναι μεγάλη και ότι σας
παραχωρώ πολλά πράγματα μέσω των
προσευχών τους,
αλλά είναι απαραίτητο να απομακρύνετε την
άγνοιά σας, από την οποία πηγάζει ο
θρησκευτικός φανατισμός, η ειδωλολατρία
και η δεισιδαιμονία.
71. Αν αισθάνεστε ότι το πνεύμα αυτών των
οντοτήτων κυβερνά τον ζωντανό σας κόσμο,
εμπιστευτείτε αυτούς, που είναι μέρος του
πνευματικού κόσμου, ώστε εσείς και αυτοί,
ενωμένοι στον δρόμο του Κυρίου, να
ολοκληρώσετε το έργο της πνευματικής
αδελφοσύνης - το έργο αυτό που περιμένω
ως αποτέλεσμα όλων των διδασκαλιών Μου.
(115, 52 - 56)

είναι μόνο μια παράδοση για να
εντυπωσιάσουν τις καρδιές των ανθρώπων.
Είναι μόνο τελετουργίες που σήμερα
υλοποιούν το Θείο Πάθος Μου.
73. Δεν θα ακολουθήσετε αυτή την τάση με το
να στήνετε βωμούς και εικόνες. Μην κάνετε
αναπαραστάσεις ιερών γεγονότων και μην
χρησιμοποιείτε ειδικά ενδύματα για να
τραβήξετε την προσοχή,
γιατί όλα αυτά είναι ειδωλολατρική λατρεία.
74. Καλέστε Με με την καρδιά σας,
ανακαλέστε τη διδασκαλία Μου και
ακολουθήστε τα παραδείγματά Μου.
Προσφέρετέ Μου τον φόρο της διόρθωσής
σας, και θα νιώσετε τις πύλες του Ουρανού να
ανοίγουν για να σας υποδεχτούν.
75. Αποφύγετε τις ψεύτικες και βέβηλες
αναπαραστάσεις που γίνονται για Μένα και
το Πάθος Μου, γιατί κανείς δεν μπορεί να Με
ενσαρκώσει. Ζήστε το παράδειγμά Μου και τη
διδασκαλία Μου. Όποιος το κάνει αυτό, θα
έχει ενσαρκώσει τον Δάσκαλό του στη γη.
(131, 11 - 13, 16)
76. Ανθρωπότητα: Αυτές τις ημέρες που
τιμάτε τη γέννηση του Ιησού, ας εισέλθει η
ειρήνη στις καρδιές σας και ας εμφανιστείτε
ως μια ενωμένη και ευτυχισμένη οικογένεια.
77. Ξέρω ότι δεν αισθάνονται όλες οι καρδιές
ειλικρινή χαρά όταν θυμούνται τον ερχομό
μου στον κόσμο εκείνη την εποχή. Είναι πολύ
λίγοι εκείνοι που βρίσκουν το χρόνο να
σκεφτούν και να συγκεντρωθούν,
επιτρέποντας στη χαρά να είναι εσωτερική
και στη γιορτή της μνήμης να λάβει χώρα στο
πνεύμα.
78 Σήμερα, όπως και σε όλες τις εποχές, οι
άνθρωποι έχουν μετατρέψει τις ημέρες
μνήμης σε βέβηλες και άσκοπες γιορτές, για
να αναζητήσουν τις απολαύσεις των
αισθήσεων, μακριά από τις χαρές του
πνεύματος.
79. Αν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αυτή τη
μέρα για να την αφιερώσουν στο πνεύμα,
αναλογιζόμενοι τη Θεία αγάπη της οποίας το
γεγονός ότι έγινα άνθρωπος για να ζήσω μαζί
σας ήταν αδιάψευστη απόδειξη, αληθινά σας
λέω, η πίστη σας θα έλαμπε στα υψηλότερα
σημεία της ύπαρξής σας και θα ήταν το
αστέρι που θα σας έδειχνε το μονοπάτι που
οδηγεί σε Μένα. Το πνεύμα σας θα είναι τόσο
διαποτισμένο από καλοσύνη, ώστε στην
πορεία της ζωής σας θα κατακλύζετε τους

Εκκλησιαστικά φεστιβάλ
72. Αυτή την ημέρα που τα πλήθη σπεύδουν
στις εκκλησίες τους με μεγάλη φασαρία για
να γιορτάσουν τη στιγμή που ο Ουρανός
άνοιξε για να Με δεχτεί, σας λέω ότι όλα αυτά
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άπορους με ευεργεσίες, παρηγοριά και
τρυφερότητα. Θα νιώθατε περισσότερο σαν
αδέλφια, θα συγχωρούσατε τους παραβάτες
σας από την καρδιά σας. Θα αισθανόσασταν
γεμάτοι τρυφερότητα στη θέα των
απόκληρων, αυτών των παιδιών χωρίς γονείς,
χωρίς στέγη και χωρίς αγάπη.
Θα σκεφτόσασταν τους λαούς χωρίς ειρήνη,
όπου ο πόλεμος έχει καταστρέψει ό,τι καλό,
ευγενές και ιερό υπάρχει στην ανθρώπινη
ζωή. Τότε η προσευχή σας θα ανέβαινε
καθαρά προς Εμένα και θα έλεγε: "Κύριε,
ποιο δικαίωμα έχουμε στην ειρήνη, ενώ
υπάρχουν τόσοι πολλοί αδελφοί και αδελφές
μας που υποφέρουν φρικτά;
80 Η απάντησή μου σε αυτό θα ήταν η εξής:
Αφού νιώσατε τον πόνο των συνανθρώπων
σας, προσευχηθήκατε και συμπονάτε,
συγκεντρωθείτε στο σπίτι σας, καθίστε στο
τραπέζι και χαρείτε εκείνη την ευλογημένη
ώρα, γιατί θα είμαι παρών εκεί. Μη διστάζετε
να είστε χαρούμενοι, παρόλο που ξέρετε ότι
εκείνη τη στιγμή υπάρχουν πολλοί που
υποφέρουν- γιατί αληθινά σας λέω, αν η χαρά
σας είναι ειλικρινής, από αυτήν θα αναδυθεί
μια πνοή ειρήνης και ελπίδας που θα αγγίξει
αυτούς που έχουν ανάγκη σαν αύρα αγάπης.
81. Κανείς δεν εννοεί ότι θέλω να σβήσω από
τις καρδιές σας την πιο αγνή γιορτή που
γιορτάζετε κατά τη διάρκεια του έτους, όταν
τιμάτε τη γέννηση του Ιησού. Θέλω μόνο να
σας διδάξω να δίνετε στον κόσμο ό,τι του
αναλογεί και στο Πνεύμα ό,τι του αναλογείγιατί αν γιορτάζετε τόσες πολλές γιορτές για
να γιορτάσετε τα ανθρώπινα γεγονότα, γιατί
δεν αφήνετε αυτή τη γιορτή στο Πνεύμα,
ώστε, αφού γίνει παιδί, να έρθει να Μου
προσφέρει το δώρο της αγάπης του, ώστε να
αποκτήσει την απλότητα των ποιμένων για να
Με προσκυνήσει και την ταπεινότητα των
σοφών για να σκύψει τον αυχένα του και να
προσφέρει τη γνώση του στον Κύριο της
αληθινής σοφίας;
82. Δεν θέλω να αμαυρώσω τη χαρά που
περιβάλλει τη ζωή των ανθρώπων αυτές τις
ημέρες. Δεν είναι μόνο η δύναμη μιας
παράδοσης - είναι επειδή το έλεός μου σας
αγγίζει, το φως μου σας φωτίζει, η αγάπη μου
σας τυλίγει σαν μανδύας. Τότε αισθάνεστε
την καρδιά γεμάτη ελπίδα, χαρά και
τρυφερότητα, γεμάτη με την ανάγκη να
δώσετε, να βιώσετε και να αγαπήσετε. Μόνο

που δεν επιτρέπετε πάντοτε σε αυτά τα
συναισθήματα και τις εμπνεύσεις να
εκφραστούν με την αληθινή γενναιοδωρία και
ειλικρίνειά τους, γιατί σπαταλάτε αυτή τη
χαρά στις απολαύσεις του κόσμου, χωρίς να
επιτρέπετε στο πνεύμα για χάρη του οποίου ο
Λυτρωτής ήρθε στον κόσμο να ζήσει αυτή τη
στιγμή, να εισέλθει σε αυτό το φως, να
εξαγνιστεί και να σωθεί. Γιατί αυτή η Θεία
Αγάπη που έγινε άνθρωπος είναι αιώνια
παρούσα στο μονοπάτι της ζωής κάθε
ανθρώπου, ώστε να μπορεί να βρει σ' αυτό τη
ζωή. (299,43 - 48)
Η παρουσία του Θεού παρά τις ψεύτικες
μορφές λατρείας
83. Εφόσον ο άνθρωπος είναι υλοποιημένος,
πρέπει να Με αναζητήσει μέσω της αισθητής
λατρείας, και εφόσον τα μάτια του πνεύματός
του δεν είναι ανοιχτά, πρέπει να
δημιουργήσει την εικόνα Μου για να Με δει.
Αφού δεν έχει κάνει τον εαυτό του
πνευματικά ευαίσθητο, απαιτεί πάντα υλικά
θαύματα και αποδείξεις για να πιστέψει στην
ύπαρξή Μου και Μου θέτει όρους για να Με
υπηρετήσει, να Με ακολουθήσει, να Με
αγαπήσει και να Μου επιστρέψει κάτι για όσα
του δίνω. Έτσι βλέπω όλες τις εκκλησίες, όλες
τις θρησκευτικές κοινότητες, όλες τις αιρέσεις
που έχουν δημιουργήσει οι άνθρωποι σε όλη
τη γη. Είναι βουτηγμένοι στον υλισμό, στον
φανατισμό και την ειδωλολατρία, στη
μυστικότητα, την απάτη και τη βεβήλωση.
84 Τι μπορώ να πάρω από αυτό;: Μόνο η
πρόθεση. Τι Με φτάνει από όλα αυτά;: Η
πνευματική ή σωματική ανάγκη των παιδιών
Μου, η μικρή τους αγάπη, η επιθυμία τους
για φως. Αυτό είναι που Με φτάνει, και είμαι
με όλους. Δεν κοιτάζω εκκλησίες, ούτε
μορφές, ούτε τελετές. Έρχομαι σε όλα τα
παιδιά Μου εξίσου. Δέχομαι το πνεύμα τους
στην προσευχή. Τον τραβάω στο στήθος Μου
για να τον αγκαλιάσω, για να νιώσει τη
ζεστασιά Μου, και για να αποτελέσει αυτή η
ζεστασιά κίνητρο και κίνητρο στην πορεία των
επισκέψεων και των δοκιμασιών του. Αλλά
επειδή αποδέχομαι την καλή πρόθεση της
ανθρωπότητας, δεν χρειάζεται να της
επιτρέψω να παραμείνει αιώνια στο σκοτάδι,
τυλιγμένη στην ειδωλολατρία και τον
φανατισμό της.
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85. Θέλω ο άνθρωπος να αφυπνιστεί, το
πνεύμα να ανυψωθεί προς Εμένα και στην
ανύψωσή του να δει την αληθινή δόξα του
Πατέρα του, ξεχνώντας την ψεύτικη λάμψη
των λειτουργιών και των τελετών. Θέλω ότι
όταν φτάσει στην πραγματική του ανάληψη,
θα ανανεωθεί, θα είναι ελεύθερος από τις
Πρέπει να απελευθερωθεί από τις
ανθρώπινες ανάγκες και να ξεπεράσει τον
αισθησιασμό, τα πάθη και τα ελαττώματα και
να βρει τον εαυτό του, ώστε να μην πει ποτέ
στον Πατέρα ότι είναι γαιοσκώληκας,
για να γνωρίζει ότι ο Πατέρας τον
δημιούργησε κατ' εικόνα και ομοίωσή του.
(360, 14 - 16)
86. Υπάρχουν πολλές θρησκευτικές
κοινότητες στη γη, οι οποίες στην
πλειονότητά τους βασίζονται στην πίστη στον
Χριστό. Ωστόσο, δεν αγαπούν ο ένας τον
άλλον, ούτε αναγνωρίζουν ο ένας τον άλλον
ως μαθητές του Θείου Δασκάλου.
87. Δεν πιστεύετε ότι αν όλοι αυτοί
κατανοούσαν τη διδασκαλία μου, θα την
είχαν κάνει πράξη, οδηγώντας τις ομολογίες
στη συμφιλίωση και την ειρήνη; Αλλά αυτό
δεν ήταν έτσι. Όλοι απομακρύνθηκαν ο ένας
από τον άλλο, διαχωρίζοντας έτσι πνευματικά
και διχάζοντας τους ανθρώπους, οι οποίοι στη
συνέχεια θεωρούν τους εαυτούς τους
εχθρούς ή ξένους. Ο καθένας αναζητά μέσα
και επιχειρήματα για να αποδείξει στους
άλλους ότι αυτός είναι ο κάτοχος της
αλήθειας και ότι οι άλλοι κάνουν λάθος. Αλλά
κανείς δεν έχει τη δύναμη και το θάρρος να
αγωνιστεί για την ένωση όλων, ούτε την καλή
θέληση να ανακαλύψει ότι υπάρχει κάποια
αλήθεια σε κάθε πίστη και σε κάθε λατρεία
του Θεού. (326, 19 -20)

ειρήνη της. Αλλά μου έχει ήδη μείνει ως
διαθήκη στη "Δεύτερη Εποχή".
Η διδασκαλία δεν βρίσκεται στην καρδιά της
ανθρωπότητας, δεν ζει και δεν ευδοκιμεί στα
έργα των ανθρώπων. Φυλάσσεται σε
σκονισμένα βιβλία, και δεν ήρθα να μιλήσω
στον άνθρωπο μέσω βιβλίων.
2 Αντί για βιβλίο, σας έφερα τη ζωή μου, τον
λόγο μου και τα έργα μου, τα βάσανά μου και
τον θάνατό μου ως άνθρωπος. Ο λόγος για
τον οποίο το μεγαλύτερο μέρος της
ανθρωπότητας, που αυτοαποκαλείται
χριστιανική, δεν έχει την ειρήνη ούτε τη χάρη
του Χριστού, είναι ο εξής: επειδή οι άνθρωποι
δεν Τον κάνουν πρότυπο τους.
επειδή δεν ζουν σύμφωνα με τις διδασκαλίες
του. (316, 5)
3 ακούστε Με, μαθητές, για να μπορέσετε να
εξαλείψετε τις παλιές πεποιθήσεις από το
μυαλό σας. Ο χριστιανισμός χωρίζεται σε
θρησκείες που δεν αγαπούν η μία την άλλη,
που ταπεινώνουν, περιφρονούν και απειλούν
τους αδελφούς τους με ψευδείς κρίσεις. Σας
λέω, είναι χριστιανοί χωρίς αγάπη, επομένως
δεν είναι χριστιανοί, διότι ο Χριστός είναι
αγάπη.
4 Κάποιοι παρουσιάζουν τον Ιεχωβά ως έναν
γέροντα γεμάτο ανθρώπινα ελαττώματα,
εκδικητικό, σκληρό και πιο τρομερό από τους
χειρότερους δικαστές σας στη γη.
5 Δεν σας τα λέω αυτά για να κοροϊδέψω
κανέναν, αλλά για να εξαγνίσω την αντίληψή
σας για τη Θεία Αγάπη. Δεν ξέρετε τώρα με
ποιον τρόπο Με λατρεύατε στο παρελθόν
σας. (22, 33 - 35)
6 πώς είναι δυνατόν τα έθνη που
αυτοαποκαλούνται χριστιανοί να
καταστρέφονται από τον πόλεμο και μάλιστα
να προσεύχονται πριν πάνε να σκοτώσουν
τους αδελφούς τους, ζητώντας Μου να τους
δώσω τη νίκη επί των εχθρών τους; Μπορεί
να υπάρξει ο σπόρος Μου όπου αντί για
αγάπη υπάρχει μίσος, και αντί για συγχώρεση
υπάρχει
η εκδίκηση βασιλεύει; (67, 28)
7. Σε όλους τους ανθρώπους των
διαφορετικών δογμάτων και θρησκειών λέω
ότι δεν ήξεραν πώς να βάλουν τα υλικά
πλούτη στη θέση τους, και στη συνέχεια να
βάλουν εκείνα του πνεύματος στη θέση που
τους αναλογεί. Αν οι άνθρωποι τηρούσαν
τους νόμους Μου,

Κεφάλαιο 15- Ψευδοχριστιανοί,
εκκλησιαστικές αιρέσεις και
καταχρήσεις.
Όνομα Χριστιανοί
1 Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της
ανθρωπότητας αυτοαποκαλείται χριστιανικόαλλά ο Δάσκαλος σας λέει: Αν ήταν
πραγματικά χριστιανική, θα είχε ήδη
ξεπεράσει την υπόλοιπη ανθρωπότητα με την
αγάπη της, την ταπεινοφροσύνη της και την
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θα έβλεπαν ήδη από εδώ την αντανάκλαση
της Γης της Επαγγελίας και θα άκουγαν τον
ήχο των φωνών των κατοίκων της.
8. Ισχυρίζεστε ότι πιστεύετε στην ύπαρξή μου
και ότι έχετε πίστη στη θεότητά μου- λέτε
επίσης ότι το θέλημά μου ας γίνει. Αλλά
αληθινά, σας λέω: Πόσο λίγη είναι η πίστη
σας και η υποταγή σας σε ό,τι διατάζω! Αλλά
ξυπνάω μέσα σας την αληθινή πίστη, για να
είστε δυνατοί.
να είστε στο μονοπάτι που έχω ετοιμάσει για
σας. (70, 12 - 13)
9. Σήμερα δεν απαιτώ το αίμα σας, να
θυσιάσετε τη ζωή σας. Αυτό που ζητώ από
εσάς είναι αγάπη, ειλικρίνεια, ειλικρίνεια,
ανιδιοτέλεια.
10 Έτσι σας διδάσκω, έτσι σας καθοδηγώ, έτσι
εκπαιδεύω τους μαθητές της Θεότητάς μου
σε αυτή την Τρίτη Εποχή- γιατί σας βλέπω να
κοιτάτε την πορεία του κόσμου με αδιαφορία,
και αυτό γιατί δεν ξέρετε πώς να μπείτε στην
καρδιά των ανθρώπων, όπου υπάρχει τόση
δυστυχία και τόσος πόνος.
11. Υπάρχει μεγάλη ανισότητα, διότι βλέπω
αφέντες που τους λείπει μόνο το στέμμα για
να αυτοαποκαλούνται βασιλιάδες, και βλέπω
υπηκόους που είναι πραγματικοί δούλοι. Από
αυτό ξέσπασε μια μάχη. Ανάμεσα σε αυτούς
τους άρχοντες που έχουν γίνει πλούσιοι στον
κόσμο, υπάρχουν πολλοί που
αυτοαποκαλούνται Χριστιανοί, αλλά σας λέω
ότι δεν γνωρίζουν σχεδόν καθόλου το όνομά
Μου.
12 Αυτοί που δεν βλέπουν τον πλησίον τους
στον συνάνθρωπό τους, που συσσωρεύουν
πλούτη και παίρνουν ό,τι ανήκει στους
άλλους, δεν είναι χριστιανοί, επειδή δεν
έχουν συμπόνια.
13. Η μάχη μεταξύ του πνευματικού και του
υλικού θα έρθει, η ανθρωπότητα θα εμπλακεί
σε αυτή την αντιπαράθεση. Αλλά πόσα
βάσανα θα πρέπει να υπομείνει για να έρθει
η νίκη της δικαιοσύνης! (222, 43 - 45)

συναίνεση σε κάτι ψευδές. Η ειλικρινής
αμφιβολία που διψάει για κατανόηση είναι
καλύτερη από τη σταθερή πίστη σε κάποιο
μύθο. Η απελπισμένη αβεβαιότητα που
φωνάζει για φως
είναι καλύτερη από τη φανατική ή
ειδωλολατρική βεβαιότητα.
15 Σήμερα επικρατούν παντού οι άπιστοι, οι
απογοητευμένοι και οι πικραμένοι. Είναι
επαναστάτες που συχνά βλέπουν πιο καθαρά
από τους άλλους, οι οποίοι δεν
αντιλαμβάνονται την τελετουργική
συμπεριφορά ως τέτοια. Ούτε πείθονται από
τις διαβεβαιώσεις που έχουν ακούσει από
εκείνους που καθοδηγούν πνευματικά τους
ανθρώπους. Γιατί όλες αυτές οι περίπλοκες
θεωρίες δεν ικανοποιούν την καρδιά τους, η
οποία διψά για καθαρό νερό που κατευνάζει
το φόβο τους.
16. Εκείνοι που θεωρείτε επαναστάτες συχνά
δείχνουν περισσότερο φως γνώσης στις
ερωτήσεις τους από εκείνους που απαντούν
κατά τη γνώμη ότι είναι μορφωμένοι και
σπουδαίοι. Αισθάνονται, βλέπουν,
αισθάνονται, ακούν και κατανοούν με
μεγαλύτερη σαφήνεια από πολλούς που
αυτοαποκαλούνται δάσκαλοι στις Θείες
Διδασκαλίες. (248, 12)
17 Πόσο ξεκάθαρη και απλή είναι η αλήθεια!
Πόσο ξεκάθαρη και απλή είναι η
πνευματικότητα! Και όμως - πόσο δύσκολο
είναι να το καταλάβει αυτός που παραμένει
πεισματικά στο σκοτάδι του "φανατισμού"
του και των παραδόσεών του. Το μυαλό του
δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχει κάτι
περισσότερο από αυτό που καταλαβαίνει- η
καρδιά του αντιστέκεται στην απόρριψη
αυτού που ήταν γι' αυτόν ο Θεός του και ο
νόμος του: η παράδοση και η ιεροτελεστία.
18 Νομίζετε ότι απεχθάνομαι εκείνους που
δεν θέλουν καθόλου να γνωρίσουν την
Αλήθειά Μου; όχι, παιδιά Μου, το έλεός Μου
είναι άπειρο και σ' αυτούς ακριβώς
στρέφομαι για να τους βοηθήσω να
εγκαταλείψουν τη φυλακή τους, ώστε να
μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ενατένιση
της
Είναι αυτοί στους οποίους επιφυλάσσονται οι
δοκιμασίες της πίστης. Τους επιφυλάσσονται
οι δοκιμασίες που είναι απαραίτητες για την
αφύπνισή τους στην πίστη. Δεν θα είναι
δοκιμασίες που ξεπερνούν τις δυνάμεις τους,

Άπιστοι και φανατικοί της πίστης
14 Σας λέω ότι είναι προτιμότερο να είστε
γεμάτοι αβεβαιότητες και αρνήσεις παρά να
είστε γεμάτοι ψευδείς πεποιθήσεις ή ψέματα
που νομίζετε ότι είναι αλήθειες. Η ειλικρινής
άρνηση,
που πηγάζει από αμφιβολία ή άγνοια σας
βλάπτει λιγότερο από την ανειλικρινή
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θα είναι μαθήματα σοφά προσαρμοσμένα σε
κάθε πνεύμα, σε κάθε ζωή, σε κάθε άτομο.
19 από εκεί, ανάμεσα σε αυτά τα
σκοτεινιασμένα μυαλά, ανάμεσα σε αυτές τις
καρδιές που νοσούν από θρησκευτικό
φανατισμό και άγνοια, θα δείτε να
εμφανίζονται οι μεγάλοι και παθιασμένοι
στρατιώτες της Αλήθειας. Γιατί την ημέρα που
θα απελευθερωθούν από τις αλυσίδες τους,
το σκοτάδι τους, και θα δουν το φως, δεν θα
μπορούν να συγκρατήσουν τη χαρά τους και
θα φωνάξουν με το λαρύγγι τους ότι
επέστρεψα για να σώσω τον κόσμο,
ανεβάζοντάς τον στη σκάλα της
πνευματοποίησης προς την αληθινή Βασιλεία.
(318, 48 - 50)

αποκρύψει. Θα τους γεμίσω με το φως της
συγχώρεσής μου, της χάρης μου και της
σοφίας μου.
φωτίζει.
24 Όταν τότε η ανθρωπότητα
συνειδητοποιήσει ότι οι εκκλησίες δεν
υπάρχουν μόνο για να ζουν οι άνθρωποι
ηθικά στη γη, αλλά ότι έχουν το καθήκον να
οδηγήσουν το πνεύμα στην αιώνια πατρίδα
του, η ανθρωπότητα θα έχει κάνει ένα βήμα
μπροστά στην πνευματική πορεία της
ανάπτυξής της. (109, 15 - 16)
25. Μετά την ύπαρξή Μου ως Ιησούς
ανάμεσα στους ανθρώπους, έστελνα πάντα
εκείνους που ήρθαν ως "στρατιώτες" ή
απόστολοι για να επιβεβαιώσουν τη
Διδασκαλία Μου μέσω των έργων τους και να
εμποδίσουν την ανθρωπότητα να
διαστρεβλώσει τις διδασκαλίες Μου. Αλλά
πολλοί "κωφοί" και "τυφλοί" που ερμήνευαν
ατελώς τον λόγο Μου διχάστηκαν, και έτσι
δημιουργήθηκε η ποικιλία των αιρέσεων.
Αλλά αν οι άνθρωποι ήταν τότε πνευματικά
διχασμένοι - πώς θα μπορούσαν να αγαπούν
ο ένας τον άλλον σύμφωνα με την ύψιστη
εντολή του Νόμου μου;
26. Γι' αυτό σας λέω ότι αυτός ο πολιτισμός
είναι μόνο μια απάτη, επειδή οι ίδιοι οι
άνθρωποι τον καταστρέφουν. Όσο η
ανθρωπότητα δεν οικοδομεί έναν κόσμο στα
θεμέλια του Νόμου Μου της δικαιοσύνης και
της αγάπης, δεν θα μπορέσει να έχει την
ειρήνη και το φως του πνεύματος, πάνω στις
αρετές του οποίου θα δημιουργήσει και θα
διαμορφώσει έναν αληθινό κόσμο ανοδικής
ανάπτυξης - τόσο στον πνευματικό όσο και
στον επιστημονικό και ηθικό τομέα. (192, 17)
27 Μόνο η ανανέωση και το ιδανικό της
τελειότητας θα σας κάνουν να επιστρέψετε
στον δρόμο της αλήθειας.
28. Εκείνοι που θεωρούν τους εαυτούς τους
ερμηνευτές του Θείου Νόμου σας λένε ότι
σας περιμένουν βασανιστήρια της κόλασης
για τη διαφθορά και την ασέβειά σας και ότι
μόνο αν εκδηλώσετε τη μετάνοιά σας,
ταπεινώσετε και πληγώσετε τη σάρκα σας και
προσφέρετε υλικές θυσίες στον Θεό, Εκείνος
θα σας συγχωρήσει και θα σας φέρει στη
Βασιλεία Του - πραγματικά, σας λέω, είναι σε
πλάνη.
29. Πού θα καταλήξετε, άνδρες,
καθοδηγούμενοι από εκείνους που

Στρεβλώσεις των διδασκαλιών του Ιησού και
οι συνέπειές τους
20 Σας δίνω το Λόγο Μου με το ίδιο
πνευματικό περιεχόμενο με το οποίο σας
μίλησα στη Δεύτερη Εποχή, και σας
υπενθύμισα πολλές από τις διδασκαλίες Μου
που είχατε ξεχάσει ή από τις οποίες είχατε
απομακρυνθεί εξαιτίας των λανθασμένων
ερμηνειών των προγόνων σας.
21. Έχετε παραβιάσει τόσο πολύ το Δόγμα
Μου που μπορώ να σας πω: Έχετε
δημιουργήσει έναν τρόπο που είναι εντελώς
διαφορετικός από τον δικό μου, αλλά στον
οποίο έχετε δώσει το ίδιο όνομα. Κανείς
άλλος εκτός από εμένα δεν θα μπορούσε να
σας ελευθερώσει από το λάθος σας - με λόγια
ζωής, αγάπης και αλήθειας.
22. Γι' αυτό, διερευνήστε και κατανοήστε τον
λόγο Μου τώρα, καθώς Με ακούτε, και θα
υπάρξει φως μέσα σας. Αυτή είναι η στιγμή
που σας λέω με πλήρη σαφήνεια ότι η
μετενσάρκωση του πνεύματος είναι γεγονός,
ότι υπάρχει ως φως της Θείας δικαιοσύνης
και αγάπης από την αρχή της ανθρωπότητας,
χωρίς το οποίο δεν θα μπορούσατε να
προχωρήσετε στον μακρύ δρόμο της
τελειότητας του πνεύματος.
(66, 63 - 65)
23. Αρκετά λίγα είναι αυτά που οι εκκλησίες
έχουν αποκαλύψει στους ανθρώπους για το
πνεύμα. Αλλά τώρα θα ξυπνήσουν από τον
λήθαργο τους, και θα ευλογηθούν όσοι έχουν
αμφιβολίες για το Πνεύμα.
και τους φόβους τους και να αποκαλύψουν
στην ανθρωπότητα την αλήθεια που έχουν
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θαυμάζετε ως μεγάλους δασκάλους των
ιερών αποκαλύψεων και τους οποίους θεωρώ
ότι σφάλλουν; Γι' αυτό έρχομαι να σας σώσω
με το φως αυτής της Διδασκαλίας, που θα σας
κάνει να προχωρήσετε στο μονοπάτι της
Αγάπης Μου. (24,46 - 47)
30 Οι άνθρωποι απέκρυψαν το πραγματικό
νόημα της διδασκαλίας μου, για να σας
δείξουν έναν Χριστό που δεν είναι καν
αντανάκλαση εκείνου που πέθανε για να σας
δώσει ζωή.
31. Σήμερα βιώνετε τις συνέπειες της
εγκατάλειψης του Δασκάλου που σας δίδαξε.
Σας περιβάλλει ο πόνος, σας καταθλίβει η
φτώχεια σας, σας βασανίζει η άγνοια. Αλλά
έχει έρθει η ώρα που οι ικανότητες και τα
χαρίσματα που βρίσκονται σε αδράνεια στον
άνθρωπο θα ξυπνήσουν και όπως
Οι κήρυκες αναγγέλλουν ότι μια νέα εποχή
έχει ανατείλει.
32. Οι εκκλησίες, η επιστήμη και η δικαιοσύνη
των ανθρώπων θα προσπαθήσουν να
αποτρέψουν την πρόοδο αυτού που γι'
αυτούς είναι μια ξένη και επιβλαβής επιρροή.
Αλλά δεν θα υπάρχει καμία δύναμη που θα
μπορεί να σταματήσει την αφύπνιση και την
πρόοδο του πνεύματος. Η ημέρα της
απελευθέρωσης είναι
κοντά. (114, 5 - 8)
33 Κακώς Με εκπροσωπούν στη γη εκείνοι
που ισχυρίζονται ότι Με γνωρίζουν, και αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί Μου έχουν
γυρίσει την πλάτη.
34 Δεν θα καλέσω σε λογοδοσία εκείνους που
αυτοαποκαλούνται άθεοι, επειδή Με έχουν
εξορίσει από την καρδιά τους, αλλά εκείνους
που, διαστρεβλώνοντας την Αλήθεια,
παρουσίασαν έναν Θεό που πολλοί δεν
μπορούσαν να αποδεχτούν.
35. Ό,τι είναι δίκαιο, υγιεινό και καλό περιέχει
την αλήθεια, την οποία έχω διακηρύξει ανά
πάσα στιγμή.
36. Έχει έρθει η ώρα που θα αγαπήσετε ξανά
την αλήθεια, δηλαδή που θα ξαναγνωρίσετε
τι είναι δίκαιο και καλό. Αφού γεννηθήκατε
από Μένα, πρέπει να έρθετε να αναζητήσετε
το υψηλό, το αιώνιο και το αγνό. (125, 22 25)
37. Ναι, Ισραήλ, η καρδιά του ανθρώπου
πάντοτε επεδίωκε να λατρεύει τα υλικά
πράγματα, το αυτί απολάμβανε τον
ευχάριστο λόγο. Επομένως, ο άνθρωπος

άλλαξε αυτό που έφερα ως Χριστιανική
Διδασκαλία στη "Δεύτερη Εποχή", όταν το
μετέτρεψε σε "θρησκεία".
38 Ο εγωισμός, η απληστία και η ματαιοδοξία
πάντα ξυπνούσαν στην ανθρώπινη καρδιά,
και έκαναν τους εαυτούς τους βασιλιάδες και
άρχοντες, ώστε οι άνθρωποι να υποκλιθούν
μπροστά τους, και να τους κάνουν υποτελείς
μου, δούλους μου, για να τους αλυσοδέσουν
στην αμαρτία και να τους οδηγήσουν στο
σκοτάδι, στον αποπροσανατολισμό και στη
σύγχυση. (363, 36)
39 Οι θεολόγοι αυτής της εποχής θα
ερευνήσουν το Λόγο Μου και τις νέες Γραφές
και θα ρωτήσουν: "Ποιος είσαι εσύ που
μίλησες με αυτόν τον τρόπο;". Ακριβώς όπως
οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι του
παρελθόντος επαναστάτησαν και Μου είπαν:
"Ποιος είσαι εσύ που δεν υπακούς και
αντικαθιστάς τον νόμο του Μωυσή;" Τότε θα
τους κάνω να καταλάβουν ότι οι τρεις
αποκαλύψεις...
είναι ο μόνος νόμος που πάντα δίδασκα και
υπάκουα.
40. Πολλοί από εκείνους που Με
καταδικάζουν σε αυτή την Εποχή είναι από
εκείνους που αμφέβαλαν στη Δεύτερη Εποχή,
αλλά τους διατήρησα και τους έστειλα ξανά
στη γη για να γίνουν μάρτυρες της νίκης του
Νόμου Μου και να ανοίξουν τα μάτια τους
στο Φως. (234, 46 - 47)
Κακές εξελίξεις και παράπονα στον
Χριστιανισμό
41 "Χριστιανός" αυτοαποκαλείται ένα μεγάλο
μέρος αυτής της ανθρωπότητας, χωρίς καν να
γνωρίζει τι σημαίνει η λέξη "Χριστός" ή η
διδασκαλία της.
42 Τι κάνατε με τον λόγο μου, το παράδειγμά
μου, τη διδασκαλία μου, που κάποτε σας
έδωσα;
43. Είστε όντως πιο εξελιγμένοι από εκείνους
της εποχής εκείνης; Γιατί δεν το αποδεικνύετε
με τα έργα του νου σας; Πιστεύετε ότι αυτή η
ζωή είναι αιώνια ή μήπως πιστεύετε ότι
πρέπει να εξελιχθείτε μόνο μέσω της
ανθρώπινης επιστήμης;
44 Σας δίδαξα την αληθινή εκπλήρωση του
Νόμου, ώστε να μετατρέψετε αυτόν τον
κόσμο σε έναν μεγάλο ναό όπου θα
λατρεύεται ο αληθινός Θεός, όπου η ζωή του
ανθρώπου θα είναι μια συνεχής προσφορά
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αγάπης προς τον Πατέρα, τον οποίο θα
πρέπει να αγαπάει σε κάθε έναν από τους
πλησίον του, και με αυτόν τον τρόπο να
αποδίδει φόρο τιμής στον Δημιουργό και
Δάσκαλό του.
45. Σήμερα, όμως, που επέστρεψα στους
ανθρώπους, τι βρίσκω; Το ψέμα και ο
εγωισμός έχουν αντικαταστήσει την αλήθεια
και τη φιλανθρωπία- η υπερηφάνεια και η
ματαιοδοξία έχουν αντικαταστήσει την
πραότητα και την ταπεινότητα- η
ειδωλολατρία, ο φανατισμός και η άγνοια
έχουν αντικαταστήσει το φως, την ανύψωση
και την πνευματοποίηση,
Η κερδοσκοπία και η αισχροκέρδεια
επικρατούν εκεί που θα έπρεπε να υπάρχει
μόνο ζήλος για το καθήκον και τη δικαιοσύνητο μίσος και η απελευθερωμένη διαμάχη
μεταξύ αδελφών έχουν αντικαταστήσει την
αδελφοσύνη, την ειρήνη και την αγάπη.
46. Αλλά θα έρθω στον Ναό Μου για να
διώξω τους εμπόρους από εκεί, όπως έκανα
στη "Δεύτερη Εποχή" στον Ναό της
Ιερουσαλήμ, και θα τους πω για άλλη μια
φορά: "Μην κάνετε τον Οίκο της Προσευχής
μπακάλικο". Θα διδάξω τους ανθρώπους,
ώστε όλοι να μπορούν να υπηρετούν
μπροστά στο αληθινό θυσιαστήριο, ώστε να
μην είναι πλέον σε πλάνη ούτε να πλανώνται
από άγνοια εξαιτίας των κακών ερμηνειών
που δίνουν στο Νόμο Μου. (154, 15 -20)
47. Το παράδειγμά Μου και το παράδειγμα
των αποστόλων Μου δεν έχει ληφθεί ως
παράδειγμα από όλους όσοι προσπάθησαν να
Με ακολουθήσουν. Πολλοί έχουν μετατραπεί
σε αφέντες αντί να είναι υπηρέτες, έχουν
γεμίσει τις καρδιές τους με αίσθημα
ανωτερότητας και αλαζονείας και
κυνηγούσαν μόνο τον πλούτο, τη λαμπρότητα
και τις τιμές. Ξεχνώντας τις ανάγκες των
φτωχών, έχουν γίνει αδιάφοροι και ανάλγητοι
απέναντι στη δυστυχία και τον πόνο των
άλλων. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πηγαίνουν
από το ένα δόγμα στο άλλο σε αναζήτηση της
αλήθειας, γι' αυτό και η πνευματική τους
ανάγκη να δημιουργήσουν νέες αιρέσεις για
να Με αναζητήσουν ελεύθερα.
48 Αυτοί που κάποτε θεωρούνταν άγιοι και
ημίθεοι απορρίπτονται τώρα από μια
απογοητευμένη ανθρωπότητα.
49. Οι άνθρωποι δεν αναζητούν πλέον τον
εξομολογητή για να τους απαλλάξει από τα

λάθη τους, επειδή τον θεωρούν ανάξιο. Και η
απειλή της αιώνιας πυρκαγιάς της κόλασης
δεν εντυπωσιάζει ούτε φοβίζει πλέον την
καρδιά του αμαρτωλού.
50 Εκμεταλλευόμενος αυτόν τον ψυχικό
αποπροσανατολισμό, ο λύκος κρύβεται πίσω
από τον φράχτη.
51. Κάθε υπηρέτης της Θεότητάς Μου και
κάθε εκπρόσωπός Μου έχει ως καθήκον να
δημιουργεί ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων,
αλλά αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που
κάνουν αυτή τη στιγμή. Ο καθένας νομίζει ότι
είναι πρώτος, ο καθένας θέλει να είναι ο
ισχυρότερος, ξεχνώντας ότι ο μόνος ισχυρός,
που είμαι Εγώ, βρίσκεται μέσα σε όλους.
52. Τώρα μπορείτε να εξηγήσετε στον εαυτό
σας γιατί σας υποσχέθηκα να έρθω ξανά στη
"Δεύτερη Εποχή"- τώρα καταλαβαίνετε γιατί
σας διδάσκω εκ νέου. Γιατί μόνο ο λόγος Μου
μπορεί να αφαιρέσει τον σκοτεινό επίδεσμο
του πνεύματος, μόνο η αγάπη Μου είναι
ικανή να σας λυτρώσει από τις αμαρτίες σας.
(230, 23 - 28)
53. Στις σοβαρές παραβάσεις και στις
παραβάσεις που διαπράττονται κατά του
νόμου μου, θα έρθει η κρίση μου. Δεν θα
υπάρχει ούτε μία παράβαση που δεν θα
διορθωθεί από τον τέλειο Δάσκαλο. Δεν
πρέπει να μπερδεύεστε: διορθώστε τα λάθη
σας και μην κρίνετε. Καταλάβετε ότι ποτέ δεν
σας τιμωρώ - εσείς τιμωρείτε τους εαυτούς
σας.
54. Κάνω φως σε αυτόν που αμάρτησε από
άγνοια, και κάνω αυτόν που αμάρτησε εν
γνώσει του να μετανοήσει, ώστε και οι δύο,
έχοντας εμπιστοσύνη στη συγχώρεσή Μου,
να αρχίσουν να επανορθώνουν για το σφάλμα
που διέπραξαν. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος
για να Με φτάσετε.
55. Σκεφτείτε όλα αυτά, εσείς οι ιερείς που
οδηγείτε τους ανθρώπους στα διάφορα
μονοπάτια της ομολογίας. Προσευχηθείτε και
φέρτε το δικό σας στην πνευματοποίηση.
Ήρθε η ώρα,
να μετανοήσετε για τα λάθη σας και να
αρχίσετε έναν αγώνα ενάντια στον ανθρώπινο
υλισμό, που είναι θάνατος και σκοτάδι για το
πνεύμα. Γι' αυτό, θα χρησιμοποιήσετε την
αλήθεια μου, θα πάρετε τον λόγο μου ως
όπλο και θα ζήσετε μέσα στη Διδασκαλία μου.
56. Δεν έχω καμία προτίμηση για το ένα ή το
άλλο δόγμα. Εγώ δεν θα είμαι με το μέρος
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σας, αλλά εσείς πρέπει να είστε με το μέρος
Μου. Γιατί αν το κάνετε αυτό, θα έχετε
καταφέρει να ενωθείτε όλοι σας πνευματικά.
(162, 27 - 30)
57. Η Διδασκαλία Μου, γεμάτη
πνευματικότητα, θα βλαστήσει στην καρδιά
αυτού του λαού, ώστε στο μέλλον να δώσει
τους καρπούς της αλήθειας και της ζωής. Ο
Λόγος Μου θα εξαπλωθεί σε όλη τη γη, χωρίς
να αφήσει κανένα μέρος όπου δεν θα
καθαρίζει, δεν θα φωτίζει και δεν θα κρίνει.
 του μεξικανικού λαού, αν ο λαός δεν έχει
καλή θέληση και δεν αγαπάει ο ένας τον
άλλον;
58. Τότε οι λαοί θα αρχίσουν να αφυπνίζονται
προς την Πνευματική Ζωή, την αληθινή και
αιώνια, και θα εξαλείψουν το εξωτερικό και
υλιστικό μέρος των διαφόρων μορφών
λατρείας τους, προκειμένου να περιοριστούν
στη στροφή προς την ουσία του Νόμου Μου.
59 Η ανθρωπότητα θα ανακαλύψει τη δύναμη
που της προσδίδει η πνευματικότητα και θα
στρέψει το βλέμμα της μακριά από όλα όσα
την κρατούσαν πίσω για τόσους αιώνες.
60 Σε τι χρησιμεύει το σύμβολο του
Χριστιανισμού, δηλαδή ο σταυρός, που
βρίσκεται εκατομμύρια φορές στη γη,
61. Το εξωτερικό δεν έχει πια δύναμη πάνω
στους ανθρώπους, δεν υπάρχει πια
σεβασμός, ούτε ευπιστία, ούτε λύπη για το
ότι προσβλήθηκε. Γι' αυτό, σας λέω ότι τα
σύμβολα και οι μορφές λατρείας θα
εξαφανιστούν, γιατί ο καιρός τους έχει
τελειώσει, και θα είναι η εσωτερική λατρεία
που θα φέρει τον άνθρωπο στο φως, θα τον
ανυψώσει και θα τον οδηγήσει σε Μένα.
(280, 63 - 67)

λόγος είναι ότι η υλοποίησή τους δεν τους
επιτρέπει να κατανοήσουν το αιώνιο νόημα
των διδασκαλιών Μου.
ανακαλύψτε το
2 Ο νόμος Μου είναι αμετάβλητος. Είναι οι
άνθρωποι, με τις κουλτούρες τους, τους
πολιτισμούς τους και τους νόμους τους που
είναι παροδικοί, και από όλα αυτά, μόνο αυτό
που το Πνεύμα έχει οικοδομήσει με τα έργα
αγάπης και ελέους του επιβιώνει. Είναι
εκείνος που, μετά από κάθε ημερήσιο έργο,
μετά από κάθε δοκιμασία, όταν
συμβουλεύεται την πηγή της Θείας Σοφίας,
βλέπει τον αμετακίνητο βράχο του Νόμου
μου και το πάντα ανοιχτό βιβλίο που περιέχει
τη διδασκαλία του Πνεύματος. (104, 31 -32)
3 Έχω επισκιάσει όλους τους ανθρώπους με
το Φως Μου, αποκαλύπτοντάς τους τη μόνη
υπάρχουσα Αλήθεια- αλλά βλέπετε πώς κάθε
άνθρωπος και κάθε λαός αισθάνεται,
σκέφτεται, πιστεύει και ερμηνεύει με
διαφορετικούς τρόπους.
4 Αυτοί οι διαφορετικοί τρόποι σκέψης
μεταξύ των ανθρώπων προκάλεσαν τις
διαιρέσεις τους, διότι κάθε λαός και φυλή
ακολουθεί διαφορετικούς τρόπους και
υποστηρίζει διαφορετικά ιδανικά.
5. Η πλειονότητα έχει απομακρυνθεί από το
φωτεινό και αληθινό μονοπάτι, νομίζοντας ότι
η εκπλήρωση του Θείου Νόμου προϋποθέτει
υπεράνθρωπες θυσίες, απαρνήσεις και
προσπάθειες, και έχει προτιμήσει να ιδρύσει
για τον εαυτό της θρησκευτικές κοινότητες
και αιρέσεις, των οποίων η εκπλήρωση του
Νόμου και οι τελετές είναι πιο εύκολο να
ακολουθηθούν. Με αυτόν τον τρόπο οι
άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να
κατευνάσουν την επιθυμία για φως και
ανύψωση που νιώθουν στο πνεύμα τους.
6 Πέρασαν πολλοί αιώνες και πολλές εποχές
χωρίς οι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν ότι
η εκπλήρωση του νόμου μου δεν είναι μια
ανθρώπινη θυσία και ότι, αντίθετα, μπορούν
κάλλιστα να προσφέρουν σώμα και πνεύμα
στον κόσμο όταν παρακούουν τις εντολές
μου. Έχουν
δεν συνειδητοποίησε, δεν ήθελε να
καταλάβει, ότι όποιος ζει σύμφωνα με το
λόγο μου θα βρει την αληθινή ευτυχία,
ειρήνη, σοφία και δόξα που η υλοποιημένη
Οι άνθρωποι φαντάζονται με τόσο
διαφορετικούς τρόπους.

IV. Ο Νόμος - Αγάπη του
Θεού και αγάπη του
πλησίον
Κεφάλαιο 16 - Ο θείος νόμος
Η Δύναμη του Θείου Νόμου
1 Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θεωρούν
τις διδασκαλίες Μου εκτός χρόνου, αλλά ο
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7 ο ηθικός και επιστημονικός κόσμος που σας
περιβάλλει είναι έργο ανθρώπων με υλιστικά
ιδεώδη - ανθρώπων που επιδίωξαν μόνο την
υλική βελτίωση της ανθρωπότητας, και τους
επέτρεψα να κάνουν το έργο τους, να το
φέρουν εις πέρας μέχρι τέλους,
να γνωρίσουν τις συνέπειές της και να
δρέψουν τους καρπούς της, ώστε να
αντλήσουν από αυτήν το φως της εμπειρίας.
Σε αυτό το φως θα εκδηλωθεί η δικαιοσύνη
μου, και σε αυτή τη δικαιοσύνη θα είναι
παρών ο νόμος μου, που είναι η αγάπη. (313,
60 - 64)
8 Αν σας άφηνα να εφαρμόζετε τη
Διδασκαλία Μου στη ζωή σας σύμφωνα με τη
δική σας θέληση και όχι τη δική μου, ειλικρινά
σας λέω, δεν θα βγαίνατε ποτέ από την
πνευματική σας στασιμότητα και δεν θα
επιτρέπατε ποτέ στο πνεύμα σας να εξελιχθεί,
να αναπτυχθεί και να τελειοποιηθεί.
9 Εκεί βλέπετε ανθρώπους που έχουν γίνει
νωθροί στις θρησκείες τους, που δεν κάνουν
πια ούτε ένα βήμα προς το Φως, επειδή δεν
έχουν υποταχθεί σε αυτό που προστάζει ο
Θείος Νόμος, αλλά έχουν προσπαθήσει να
υποτάξουν τον Νόμο στη θέλησή τους,
γεμίζοντάς τον με μύθους και αιρέσεις.
10 Ήταν απαραίτητο για πολλούς ανθρώπους
αυτής της εποχής να απελευθερωθούν από
κάθε θρησκεία για να μπορέσουν να Με
αναζητήσουν με το πνεύμα και να
αναπτύξουν όλες εκείνες τις ιδιότητες, τα
χαρίσματα και τις ικανότητες που
αισθάνονται στο πιο βαθύ εσωτερικό μέρος
της ύπαρξής τους. (205, 6 - 8)

θάνατο, τότε η αγάπη θα σας αποκαλυφθεί
σε μια ζωντανή και
με τέλειο τρόπο.
13. Δεν σας ζητώ να γίνετε σαν τον Ιησού,
διότι σ' Αυτόν υπήρχε κάτι που δεν μπορείτε
να επιτύχετε: να είστε τέλειοι σαν άνθρωπος,
αφού Αυτός που ήταν σ' Αυτόν ήταν ο ίδιος ο
Θεός σε περιορισμένη μορφή. Σας λέω όμως
ότι πρέπει να τον μιμηθείτε.
14 Ο Αιώνιος Νόμος Μου πάντα σας μιλούσε
γι' αυτή την αγάπη. Σας είπα στους Πρώτους
Χρόνους: "Να αγαπάς τον Θεό με όλη σου την
καρδιά και με όλο σου το νου" και "Να
αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό
σου".
15 Αργότερα σας έδωσα αυτά τα λόγια που
σας εμπνέουν: "Αγαπάτε τους αδελφούς και
τις αδελφές σας όπως σας αγάπησε ο
Πατέρας", "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον".
16. Σε αυτόν τον καιρό σας αποκάλυψα ότι
πρέπει να αγαπάτε τον Θεό περισσότερο από
όλα τα δημιουργημένα πράγματα, ότι πρέπει
να αγαπάτε τον Θεό σε όλα όσα υπάρχουν και
όλα όσα υπάρχουν στον Θεό. Να δείξετε
έλεος στους συνανθρώπους σας και πάλι
έλεος, για να μπορέσετε να δείτε τον Πατέρα
σε όλη του τη δόξα- διότι το έλεος είναι
αγάπη. (167, 15 - 19)
17. Δεν σας λέω καν ότι αυτή η Διδασκαλία
του Πνεύματος θα είναι η θρησκεία του
κόσμου, διότι ποτέ δεν έφερα θρησκεία, αλλά
νόμο. Περιορίζομαι να σας πω ότι ο Νόμος
που θα θριαμβεύσει και θα έχει διαρκή ισχύ
στη γη, για να φωτίσει την ύπαρξη των
ανθρώπων, θα είναι ο Νόμος της αγάπης που
σας έχω εξηγήσει στη Διδασκαλία Μου, ώστε
να τον γνωρίσετε πλήρως.
18 Η ανθρωπότητα θα εξακολουθεί να κάνει
πολλά ψεύτικα έργα αγάπης και
φιλανθρωπίας μέχρι να μάθει να αγαπά και
να ασκεί αληθινή αγαπητική δραστηριότητα,
και πολλοί θα πρέπει ακόμη να
περιπλανώνται από δόγμα σε δόγμα μέχρι το
πνεύμα τους να ανέλθει σε ανώτερη γνώση
και να καταλάβουν τελικά,
ότι ο μόνος νόμος, το καθολικό και αιώνιο
δόγμα του Πνεύματος είναι αυτός της
αγάπης, στον οποίο όλοι θα φτάσουν.
19 Όλες οι θρησκείες θα εξαφανιστούν, και
μόνο το φως του ναού του Θεού θα
παραμείνει, λάμποντας μέσα και έξω από τον
άνθρωπο - ο ναός στον οποίο όλοι θα

Ο Νόμος της Αγάπης του Θεού στο έργο του
Πνεύματος
11 Ο Θεός σας είναι αυτός που σας μιλάει- η
φωνή μου είναι ο νόμος. Σήμερα το ακούτε εκ
νέου, χωρίς να χρειάζεται να το χαράξετε σε
πέτρα ή να στείλω τον Λόγο Μου
ενσαρκωμένο ανάμεσά σας. Είναι η Θεϊκή
Μου φωνή που έρχεται στο πνεύμα σας και
του αναγγέλλει την αρχή μιας νέας ζωής.
Εποχή που αποκαλύφθηκε, στην οποία ο
άνθρωπος θα δικαιωθεί, θα συμφιλιωθεί με
τον Δημιουργό του και θα εξαγνιστεί, όπως
είναι γραμμένο. (15, 8)
12. Μέσω του Ιησού σας έδωσα την τέλεια
διδασκαλία. Σκεφτείτε τη ζωή Μου ως
ανθρώπινο ον από τη γέννηση μέχρι το
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προσφέρετε μία λατρεία υπακοής, αγάπης,
πίστης και καλής θέλησης. (12,63 - 65)

25 Θα σηκώσω ξανά τον ναό μου, έναν ναό
χωρίς τείχη και πύργους, επειδή είναι μέσα
στην καρδιά των ανθρώπων.
26 Ο πύργος της Βαβέλ εξακολουθεί να
χωρίζει την ανθρωπότητα, αλλά τα θεμέλιά
του θα καταστραφούν στις καρδιές των
ανθρώπων.
27 Η ειδωλολατρία και ο θρησκευτικός
φανατισμός έχουν επίσης χτίσει τους ψηλούς
πύργους τους, αλλά είναι εύθραυστοι και θα
πρέπει να πέσουν.
28 Αληθινά σας λέω, οι νόμοι μου, οι θεϊκοί
και οι ανθρώπινοι, είναι άγιοι, και αυτοί οι
ίδιοι θα κρίνουν τον κόσμο.
29. Η ανθρωπότητα δεν θεωρεί τον εαυτό της
ειδωλολάτρη, αλλά αληθινά σας λέω,
εξακολουθεί να λατρεύει το χρυσό μοσχάρι!
(122, 57)
30 Το χάος επέστρεψε επειδή δεν υπάρχει
αρετή, και όπου δεν υπάρχει αρετή, δεν
μπορεί να υπάρξει αλήθεια. Ο λόγος γι' αυτό
δεν είναι ότι ο νόμος που παρέδωσε ο
Πατέρας στον Μωυσή δεν έχει ισχύ, ούτε ότι
η διδασκαλία του Ιησού έχει εφαρμογή μόνο
σε παρελθοντικούς χρόνους. Και οι δύο είναι
αιώνιοι νόμοι ως προς το πνευματικό τους
περιεχόμενο. Αλλά συνειδητοποιήστε ότι
είναι σαν μια πηγή, της οποίας τα νερά κανείς
δεν αναγκάζεται να πιει, αλλά ότι ο καθένας
που πλησιάζει σε αυτή την πηγή της αγάπης
το κάνει με τη θέλησή του. (144, 56)
31. Ερμηνεύστε σωστά τη διδασκαλία Μουμη νομίζετε ότι το Πνεύμα Μου μπορεί να
ευχαριστηθεί βλέποντας τα βάσανά σας στη
γη ή ότι έρχομαι να σας στερήσω όλα όσα σας
δίνουν ευχαρίστηση για να Με ευχαριστήσετε
με αυτά. Έρχομαι για να αναγνωρίσετε και να
σεβαστείτε τους νόμους Μου,
γιατί αξίζουν τον σεβασμό και την προσοχή
σας, γιατί θα σας φέρουν ευδαιμονία αν τους
υπακούσετε.
32. Σας δίδαξα να δίνετε στον Θεό ό,τι ανήκει
στον Θεό και στον "Αυτοκράτορα" ό,τι ανήκει
στον "Αυτοκράτορα"- αλλά για τους
σημερινούς ανθρώπους υπάρχει μόνο ο
"Αυτοκράτορας" και δεν έχουν τίποτα να
προσφέρουν στον Κύριό τους. Αν τουλάχιστον
δίνατε στον κόσμο μόνο ό,τι είναι
απαραίτητο, τα βάσανά σας θα ήταν
λιγότερα. Αλλά ο αυτοκράτορας, τον οποίο
αφήσατε να κυβερνά τις πράξεις σας, σας
υπαγόρευσε διεστραμμένους νόμους, σας

Η περιφρόνηση των θείων νόμων και οι
συνέπειές της
20 Αυτό το πρωί της επίσημης μνήμης, σας
ρωτώ: Τι κάνατε με τον νόμο που έστειλα
στην ανθρωπότητα μέσω του Μωυσή;
Δόθηκαν αυτές οι εντολές μόνο για τους
ανθρώπους εκείνης της εποχής;
21 Αλήθεια, σας λέω ότι ο ευλογημένος αυτός
σπόρος δεν είναι στην καρδιά των ανθρώπων,
επειδή δεν με αγαπούν ούτε αγαπούν ο ένας
τον άλλον- δεν τιμούν τους γονείς τους ούτε
σέβονται την περιουσία των άλλων- αντίθετα,
αφαιρούν ο ένας τη ζωή του άλλου, διαλύουν
τον γάμο και ντροπιάζουν τον εαυτό τους.
22 Δεν ακούτε το ψέμα από κάθε χείλος; Δεν
έχετε συνειδητοποιήσει πώς ένας λαός στερεί
την ειρήνη από έναν άλλο; Και όμως, η
ανθρωπότητα λέει ότι γνωρίζει τον Νόμο μου.
Τι θα γινόταν η ανθρωπότητα αν ξεχνούσε
εντελώς τις εντολές μου; (15, 1 - 3)
23 Στη "Δεύτερη Εποχή", όταν ο Ιησούς μπήκε
στην Ιερουσαλήμ, διαπίστωσε ότι ο ναός, ο
τόπος που ήταν αφιερωμένος στην προσευχή
και τη λατρεία του Θεού, είχε μετατραπεί σε
αγορά, και ο Δάσκαλος, γεμάτος ζήλο, έδιωξε
αυτούς που τον βεβήλωναν με αυτόν τον
τρόπο, λέγοντάς τους: "Ο οίκος του Πατέρα
μου δεν είναι αγορά". Αυτοί ήταν λιγότερο
ένοχοι από εκείνους που διορίστηκαν να
καθοδηγήσουν τα μυαλά των ανθρώπων στην
εκπλήρωση του νόμου του Θεού. Οι ιερείς
είχαν μετατρέψει το ναό σε ένα μέρος όπου
κυριαρχούσε η αναζήτηση της τιμής και η
αγάπη για τη μεγαλοπρέπεια, και αυτή η
κυριαρχία καταστράφηκε.
24. Σήμερα δεν χρησιμοποίησα μαστίγιο για
να τιμωρήσω εκείνους που βεβήλωσαν τον
Νόμο Μου. Ωστόσο, επέτρεψα οι συνέπειες
των δικών τους παραβάσεων να γίνουν
αισθητές στους ανθρώπους, ώστε να ξέρουν
πώς να ερμηνεύσουν το νόημά τους και να
καταλάβουν ότι ο Νόμος Μου είναι άκαμπτος
και αμετάβλητος. Έδειξα στον άνθρωπο τον
δρόμο, την ευθεία οδό, και όταν
απομακρύνεται από αυτήν, εκτίθεται στις
κακουχίες ενός δίκαιου νόμου, διότι σε αυτόν
εκδηλώνεται η αγάπη μου. (41, 55 -56)
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έκανε σκλάβους και σας παίρνει τη ζωή χωρίς
να σας δίνει τίποτα.
να δώσει γι' αυτό.
33. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικός είναι ο
νόμος μου, ο οποίος δεν δεσμεύει το σώμα ή
το πνεύμα. Σας πείθει μόνο με αγάπη και σας
καθοδηγεί με καλοσύνη. Σας δίνει τα πάντα
χωρίς ιδιοτέλεια και εγωισμό, και σας
ανταμείβει και σας ξεπληρώνει με την
πάροδο του χρόνου. (155, 14 - 16)

προκειμένου ο άνθρωπος να μπορεί να
μετέχει της πηγής της αιώνιας ζωής που
υπάρχει στο Θείο. (188, 62)
40 Να θυμάστε ότι μόνο εγώ είμαι η σωτηρία
σας. Σε παρελθοντικούς καιρούς, σε παρόντες
και σε μελλοντικούς, ο Νόμος Μου ήταν, είναι
και θα είναι ο δρόμος και ο οδηγός του
πνεύματός σας.
41 Μακάριοι είναι εκείνοι που οικοδομούν
επάνω στον νόμο μου, επειδή δεν θα
πλανηθούν ποτέ στα σταυροδρόμια. Θα
έρθουν στη Γη της Επαγγελίας και θα
τραγουδήσουν το τραγούδι του θριάμβου.
(225,31 - 32)
42 Ξέρω ότι όσο μεγαλύτερη θα είναι η γνώση
σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η αγάπη σας
για Μένα.
43 Όταν σας λέω: "Αγαπήστε με", ξέρετε τι
σας λέω: αγαπήστε την αλήθεια, αγαπήστε το
καλό, αγαπήστε το φως, αγαπήστε ο ένας τον
άλλον, αγαπήστε την Αληθινή Ζωή; (297, 57 58)
44. Θέλω να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, όπως
εγώ σας αγαπώ, και να αγαπάτε και τους
εαυτούς σας. Διότι δεν σας έχω αναθέσει
μόνο την καθοδήγηση και την ηγεσία ενός
συγκεκριμένου αριθμού ανθρώπων, αλλά το
πρώτο καθήκον που έχετε απέναντί Μου είναι
να φροντίσετε τον εαυτό σας. Πρέπει να
αγαπάτε τον εαυτό σας, γνωρίζοντας ότι είστε
η ζωντανή εικόνα του Δημιουργού σας. (133,
72)
45. Η αποστολή που έχω αναθέσει στο λαό
Μου στη γη είναι μεγάλη και πολύ λεπτή.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την έχω
αναζητήσει σε κάθε εποχή για να την
εμπνεύσω με τον λόγο Μου και να της
αποκαλύψω κάτι περισσότερο από το
περιεχόμενο του Νόμου.
46. Ο νόμος της αγάπης, της καλοσύνης και
της δικαιοσύνης ήταν η πνευματική
κληρονομιά που του έφερα ανά τους αιώνες.
Από μάθημα σε μάθημα οδήγησα την
ανθρωπότητα στην κατανόηση ότι ο Νόμος
μπορεί να συνοψιστεί σε μία μόνο εντολή:
αυτή της
Αγάπη. Αγαπήστε τον Πατέρα, ο οποίος είναι
ο δημιουργός της ζωής, αγαπήστε τον
συνάνθρωπό σας, ο οποίος είναι μέρος του
Πατέρα, αγαπήστε όλα όσα ο Κύριος
δημιούργησε και διέταξε.

Η εκπλήρωση του υπέρτατου νόμου
34 Αν ο Δάσκαλος σας είπε: "Να αγαπάς τον
Θεό με όλη σου την καρδιά και με όλο σου το
νου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό
σου", και αν ο Δάσκαλος σας κήρυξε το δόγμα
της αγάπης, αυτή η πνευματική φωνή, που
προέρχεται από την ίδια πηγή, σας λέει να
τηρείτε τον νόμο της αγάπης
προσκολληθεί, γιατί έχει μια δύναμη που δεν
διαθέτουν ούτε οι μεγαλύτεροι στρατοί του
κόσμου, και ότι οι κατακτήσεις της θα είναι
ασφαλείς και διαρκείς, γιατί ό,τι χτίζετε πάνω
σε θεμέλια αγάπης θα έχει αιώνια ζωή. (293,
67)
35 Σας δείχνω την αληθινή ζωή του
Πνεύματος, για να μη ζείτε κάτω από άδικες
απειλές και να μην εκπληρώνετε τον νόμο
μου μόνο από φόβο τιμωρίας, για την οποία
σας μίλησαν εκείνοι που
που δεν ήξεραν πώς να ερμηνεύσουν τον
λόγο μου.
36 Καταλάβετε το νόμο μου- δεν είναι
περίπλοκος ή δύσκολος στην κατανόηση.
Κανείς που τη γνωρίζει και την ακολουθεί δεν
θα ντροπιαστεί, ούτε θα δώσει τόπο σε
ψευδή λόγια ή προβλέψεις, σε παρανοήσεις ή
κακές ερμηνείες.
37. Ο νόμος μου είναι απλός, δείχνει πάντα
τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσετε.
Εμπιστευτείτε Με, Εγώ είμαι ο δρόμος που θα
σας οδηγήσει στην άσπρη λαμπερή πόλη, στη
Γη της Επαγγελίας που κρατά τις πύλες της
ανοιχτές περιμένοντας την άφιξή σας. (32, 9)
38 Πότε επιτέλους θα πειστείτε ότι μόνο με
την εκπλήρωση του νόμου μου μπορείτε να
βρείτε υγεία, ευτυχία και ζωή;
39. Αναγνωρίζετε ότι στην υλική ζωή
υπάρχουν αρχές στις οποίες πρέπει να
συμμορφωθείτε για να επιβιώσετε. Αλλά
έχετε ξεχάσει ότι και στο πνευματικό
υπάρχουν αρχές που πρέπει να τηρούνται,
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47. Η αγάπη είναι η αιτία, η προέλευση και ο
σπόρος της σοφίας, του μεγαλείου, της
δύναμης, της ανύψωσης και της ζωής. Αυτό
είναι το αληθινό μονοπάτι που ο Δημιουργός
έχει χαράξει για το πνεύμα, έτσι ώστε από
βήμα σε βήμα και από σπίτι σε σπίτι να
νιώθει όλο και μεγαλύτερη εγγύτητα μαζί
Μου.
48 Αν ο άνθρωπος, από την αρχή του χρόνου,
είχε κάνει την πνευματική αγάπη υπηρεσία
προς τον Θεό, αντί να πέσει σε
ειδωλολατρικές τελετές και θρησκευτικό
φανατισμό, αυτός ο κόσμος, που σήμερα έχει
γίνει μια κοιλάδα δακρύων από τον φόβο και
τη δυστυχία των ανθρώπων, θα ήταν μια
κοιλάδα του
ειρήνη, στην οποία τα πνευματικά όντα θα
αποκτούσαν αξία για να φτάσουν, μετά από
αυτή τη ζωή, σε εκείνες τις πνευματικές
κατοικίες στις οποίες το πνεύμα, στην πορεία
της ανοδικής του εξέλιξης
θα πρέπει να εισέλθει σε. (184, 35 –38)

5 Η νέα μου αποκάλυψη αυτή τη στιγμή θα
κάνει την ανθρωπότητα να καταλάβει ότι δεν
πρέπει να χρησιμοποιείτε τις συμβολικές
μορφές λατρείας χωρίς πρώτα να
ερμηνεύσετε το νόημά τους, αφού αποτελούν
μόνο μια αλληγορική αναπαράσταση των
διδασκαλιών μου. (74, 28)
6 Η προσευχή είναι το πνευματικό μέσο που
έχω εμπνεύσει στον άνθρωπο για να
επικοινωνεί με τη Θεότητά Μου. Γι' αυτό, από
την αρχή, εκδηλώθηκε μέσα σας ως πόθος, ως
ανάγκη του πνεύματος, ως καταφύγιο στις
ώρες της Επίσκεψης.
7 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 υποβάλει το αίτημά
του ενώπιόν Μου- αλλά, ελλείψει
πνευματικότητας, η προσφορά του να
υψώσει μόνο τις σκέψεις του του φαίνεται
τόσο φτωχή γι' αυτόν, ώστε αναζητά αμέσως
κάτι υλικό για να Μου προσφέρει, νομίζοντας
ότι έτσι θα Μου αποδώσει καλύτερα φόρο
τιμής.
8 Με αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι έπεσαν
στην ειδωλολατρία, τον φανατισμό, τις
τελετές και τις εξωτερικές λατρείες,
καταπνίγοντας το πνεύμα τους και στερώντας
του την ευλογημένη ελευθερία να
προσεύχεται απευθείας στον Πατέρα του.
Μόνο όταν ο πόνος είναι πολύ έντονος, όταν
η αγωνία φτάνει στα όρια της ανθρώπινης
δύναμης, το πνεύμα απελευθερώνεται, ξεχνά
τις τυπικότητες και ανατρέπει τα είδωλά του
για να υψωθεί και να φωνάξει από τα βάθη
της καρδιάς του: "Πατέρα μου, Θεέ μου!".
9. Βλέπετε πώς, σε αυτή την εποχή του
υλισμού, τα έθνη είναι απασχολημένα να
διεξάγουν πόλεμο το ένα εναντίον του άλλου;
Αλλά σας λέω ότι εκεί, εν μέσω αυτών των
πολέμων, πολλοί άνθρωποι 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 ικεσία.
10 Και όταν βίωσαν το θαύμα που ζήτησαν
στο δρόμο τους, κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει
άλλος τρόπος να μιλήσει κανείς με τον Θεό
παρά μόνο στη γλώσσα του Πνεύματος. (261,
22 - 24, 27)

Κεφάλαιο 17 - Ο νέος τρόπος
λατρείας του Θεού
Ανάπτυξη των μορφών λατρείας
1 Πόσο αργά προχωράει η ανθρωπότητα προς
την τελειοποίηση της λατρείας της προς τον
Θεό!
2. Κάθε φορά που σας παρουσιάζω ένα νέο
μάθημα, αυτό φαίνεται να βρίσκεται πολύ
μπροστά από το επίπεδο ανάπτυξής σας.
Αλλά καταλάβετε ότι σας δίνω μια εποχή,
ώστε, όσο διαρκεί, να την αντιληφθείτε και να
την ενσωματώσετε στη ζωή σας. (99, 30 - 31)
3. Οι θυσίες ζώων που προσφέρατε στο
θυσιαστήριο του Ιεχωβά έγιναν δεκτές από
Αυτόν. Ωστόσο, δεν ήταν η καλύτερη μορφή
για να υψώσετε το πνεύμα σας στον Κύριο.
Τότε ήρθα σε σας ως Ιησούς, για να σας
διδάξω τη Θεία Εντολή, η οποία σας λέει:
Αγαπάτε ο ένας τον άλλον.
4 τώρα σας λέω ότι οι διδασκαλίες που σας
έδωσα στη Δεύτερη Εποχή, μέσω των έργων
του Ιησού, μερικές φορές άλλαξαν και μερικές
φορές ερμηνεύτηκαν άσχημα. Γι' αυτό ήρθα,
όπως σας ανακοίνωσα, για να φωτίσω την
αλήθεια Μου. Η θυσία μου απέτρεψε τότε
πολλές θυσίες ζώων και σας δίδαξα μια πιο
τέλεια λατρεία του Θεού.
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18. Κάντε τους συνανθρώπους σας να
καταλάβουν ότι δεν χρειάζεται να
ταπεινώσουν το σώμα τους ή να το
διαλύσουν για να συγκινήσουν το Πνεύμα
Μου, να ξυπνήσουν τη συμπόνια Μου ή το
έλεός Μου. Όσοι επιβάλλουν στον εαυτό τους
σωματικά βάσανα και μετάνοιες, το κάνουν
επειδή δεν έχουν την παραμικρή γνώση για το
ποιες είναι οι πιο ευχάριστες προσφορές σε
Μένα, ούτε έχουν ιδέα για την αγάπη Μου
και το έλεος του Πατέρα σας.
19 Νομίζετε ότι για να σας ελεήσω, χρειάζεται
να έχετε δάκρυα στα μάτια σας και πόνο στις
καρδιές σας; Αυτό θα σήμαινε να Μου
αποδώσετε σκληρότητα, αναλγησία,
αδιαφορία και εγωισμό. Μπορείτε να
φανταστείτε αυτά τα ελαττώματα στον Θεό
που αγαπάτε;
20. Πόσο λίγο προσπαθήσατε να Με
γνωρίσετε! Ο λόγος είναι ότι δεν έχετε
εκπαιδεύσει το μυαλό σας να σκέφτεται σε
αρμονία με το Πνεύμα. (278, 17 - 20)
21 Αφήστε τη γη πίσω σας για λίγες στιγμές
σήμερα και ελάτε σε Μένα στο πνεύμα.
22. Για πολλούς αιώνες οι άνθρωποι
απέτυχαν στον ορθό τρόπο προσευχής, γι'
αυτό και δεν ενίσχυσαν τους εαυτούς τους
ούτε λάμπρυναν τον τρόπο ζωής τους με την
αγάπη μου, αφού προσεύχονταν με τις
αισθήσεις τους και όχι με το πνεύμα τους.
23 Η ειδωλολατρία στην οποία ο άνθρωπος
είναι τόσο επιρρεπής ήταν σαν δηλητήριο
που δεν τον έκανε να απολαύσει τις
πνευματικές χαρές της εσωτερικής
προσευχής.
24 Πόση δυστυχία έσυραν μαζί τους οι
άνθρωποι, επειδή δεν ήξεραν να
προσεύχονται! Και αυτό είναι φυσικό,
μαθητές. Γιατί ποια πνευματική δύναμη
μπορεί να έχει ένα ανθρώπινο ον για να
αντιμετωπίσει τους πειρασμούς της ζωής,
όταν δεν έχει τίποτα για να πλησιάσει την
πηγή της ζωής που υπάρχει στο Πνεύμα Μου;
Με αναζητά στις αβύσσους, στις σκιές, ενώ
θα μπορούσε να με βρει στις κορυφές, στο
φως.
25 Ω, αν οι άνθρωποι αυτής της εποχής
κατανοούσαν τη δύναμη της προσευχής πόσα υπεράνθρωπα έργα θα μπορούσαν να
επιτελέσουν! Όμως ζουν μια εποχή υλισμού,
στην οποία οι ίδιοι προσπαθούν να

Προσποιητές προσευχές χωρίς αφοσίωση
και πίστη
11 Ω, παιδιά Μου όλων των δογμάτων, μην
σκοτώνετε τα ευγενέστερα αισθήματα του
πνεύματος, ούτε προσπαθείτε να το
διευθετήσετε με εξωτερικά έθιμα και
λατρείες.
12 Ιδού, όταν μια μητέρα δεν έχει τίποτα
υλικό να προσφέρει στο αγαπημένο της
παιδάκι, το σφίγγει στην καρδιά της, το
ευλογεί με όλη της την αγάπη, το σκεπάζει με
φιλιά, το κοιτάζει με αγάπη, το λούζει με τα
δάκρυά της- αλλά ποτέ δεν προσπαθεί να το
εξαπατήσει με κενές χειρονομίες αγάπης.
13 Τι σας κάνει να νομίζετε ότι Εγώ, ο Θείος
Δάσκαλος, εγκρίνω να ικανοποιείστε με
λατρευτικές πράξεις, που στερούνται κάθε
πνευματικής αξίας, αλήθειας και αγάπης, με
τις οποίες προσπαθείτε να εξαπατήσετε το
πνεύμα σας, κάνοντάς το να πιστεύει ότι έχει
θρέψει τον εαυτό του, ενώ στην
πραγματικότητα αγνοεί όλο και περισσότερο
την Αλήθεια; (21, 20 -21)
14 Η προσευχή είναι μια χάρη που δόθηκε
από τον Θεό στον άνθρωπο, ώστε να του
χρησιμεύσει ως σκάλα για να ανεβαίνει
(πνευματικά), ως όπλο για να υπερασπίζεται
τον εαυτό του, ως βιβλίο για να διδάσκεται
και ως βάλσαμο για να θεραπεύεται και να
αναρρώνει από κάθε ασθένεια.
15. Η αληθινή προσευχή έχει εξαφανιστεί από
τη γη- οι άνθρωποι δεν προσεύχονται πλέον,
και όταν προσπαθούν να το κάνουν, το
κάνουν με τα χείλη τους αντί να Μου μιλούν
με το πνεύμα, χρησιμοποιώντας κενά λόγια,
τελετές και προσχήματα. Πώς θα βλέπουν οι
άνθρωποι τα θαύματα όταν χρησιμοποιούν
μορφές και πρακτικές που δεν δίδαξε ο
Ιησούς;
16 Η αληθινή προσευχή πρέπει να επιστρέψει
στους ανθρώπους, και εγώ είμαι αυτός που
σας τη διδάσκω εκ νέου. (39, 12 -14)
17 διδάξτε να προσεύχονται, δώστε στους
συνανθρώπους σας να καταλάβουν ότι το
πνεύμα τους είναι αυτό που πρέπει να
επικοινωνεί με τον Δημιουργό του, ώστε να
συνειδητοποιήσουν ότι οι προσευχές τους
είναι σχεδόν πάντα η κραυγή του σώματος, η
έκφραση του φόβου, η απόδειξη της έλλειψης
πίστης, της εξέγερσης ή της δυσπιστίας τους
απέναντί Μου.
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υλοποιήσουν το Θείο για να μπορέσουν να το
αγγίξουν και να το δουν. (282, 61 - 64)

33 Δεν προσεύχεστε πάντα με την ίδια
εσωτερική συγκέντρωση, οπότε δεν βιώνετε
πάντα την ίδια ειρήνη ή έμπνευση.
34. Υπάρχουν περιπτώσεις που εμπνέεστε και
εξυψώνετε τις σκέψεις σας- και υπάρχουν
άλλες που παραμένετε εντελώς αδιάφοροι.
Πώς θα λαμβάνετε πάντα τα μηνύματά μου
με τον ίδιο τρόπο; Πρέπει να εκπαιδεύσετε το
μυαλό σας, ακόμη και το σώμα σας, ώστε να
συνεργάζεται με το πνεύμα σε στιγμές
προσευχής.
35 Το πνεύμα είναι πάντα έτοιμο να ενωθεί
μαζί μου- χρειάζεται όμως την καλή
κατάσταση του σώματος για να μπορέσει να
σηκωθεί εκείνες τις στιγμές και να
απελευθερωθεί από όλα όσα το περιβάλλουν
στη γήινη ζωή του.
36 Καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να αποκτήσετε την αληθινή προσευχή- γιατί
όποιος ξέρει να προσεύχεται, φέρει μέσα του
το κλειδί της ειρήνης, της υγείας, της ελπίδας,
της πνευματικής δύναμης και της αιώνιας
ζωής.
37 Η αόρατη ασπίδα του νόμου μου θα τον
προστατεύει από αναπαραστάσεις και
κινδύνους. Στο στόμα του θα φέρει ένα
αόρατο σπαθί για να χτυπήσει όλους τους
εχθρούς που αντιτίθενται στο δρόμο του.
Ένας φάρος θα φωτίσει το μονοπάτι του μέσα
στις καταιγίδες. Ένα θαύμα θα είναι διαρκώς
στο χέρι του όποτε το χρειάζεται, είτε για τον
εαυτό του είτε προς όφελος των
συνανθρώπων του.
38 Προσευχηθείτε, ασκήστε αυτό το υψηλό
χάρισμα του Πνεύματος, γιατί αυτή η δύναμη
θα είναι που θα κινήσει τις ζωές των
ανθρώπων του μέλλοντος - αυτών των
ανθρώπων που (ήδη) με σάρκα θα φτάσουν
στην ένωση του πνεύματος με το Πνεύμα
Μου.
39 Οι πατέρες των οικογενειών θα έχουν τις
εμπνεύσεις που τους δίνονται μέσω της
προσευχής για να καθοδηγούν τα παιδιά
τους.
40. Οι άρρωστοι θα λάβουν υγεία μέσω της
προσευχής. Οι άρχοντες θα λύσουν τα μεγάλα
τους προβλήματα αναζητώντας το φως μέσω
της προσευχής, και ο επιστήμονας θα λάβει
ομοίως αποκαλύψεις μέσω του χαρίσματος
της προσευχής. (40, 40 -47)
41 Μαθητές: Στη "Δεύτερη Εποχή" οι
απόστολοί Μου Με ρώτησαν πώς θα έπρεπε

Η αληθινή προσευχή
26. Ευλογώ αυτούς που προσεύχονται. Όσο
πιο πνευματική είναι η προσευχή τους, τόσο
μεγαλύτερη είναι η ειρήνη που τους κάνω να
αισθάνονται.
27 Αυτό μπορείτε εύκολα να το εξηγήσετε
στους εαυτούς σας- διότι εκείνος που, για να
προσευχηθεί, εξαρτάται από το να γονατίζει
μπροστά σε εικόνες ή αντικείμενα για να
αισθανθεί την παρουσία του Θείου, δεν θα
μπορέσει να βιώσει την πνευματική αίσθηση
της παρουσίας του Πατέρα στην καρδιά του.
28 "Μακάριοι όσοι πιστεύουν χωρίς να
βλέπουν" είπα κάποτε, και τώρα το λέω ξανάγιατί αυτός που κλείνει τα μάτια του στα
πράγματα του κόσμου τα ανοίγει στα
πνευματικά, και αυτός που έχει πίστη στην
πνευματική Μου Παρουσία πρέπει να την
αισθάνεται και να την απολαμβάνει.
29. Πότε οι γήινοι άνθρωποι θα σταματήσουν
να αρνούνται στο πνεύμα τους την
ευχαρίστηση να Με αισθάνονται στην καρδιά
τους μέσω της άμεσης προσευχής ή, που είναι
το ίδιο, μέσω της προσευχής από πνεύμα σε
πνεύμα...; Τότε, όταν το φως Μου φωτίσει τις
ζωές των ανθρώπων και αυτοί γνωρίσουν την
αλήθεια και κατανοήσουν τα λάθη τους.
30 Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός για
προσευχή και διαλογισμό, αλλά με προσευχές
απαλλαγμένες από φανατισμό και
ειδωλολατρία, και με ηρεμία και βαθιά
περισυλλογή πάνω στον Θείο Λόγο μου.
31 Όλες οι ώρες και όλα τα μέρη μπορούν να
είναι κατάλληλα για προσευχή και
διαλογισμό. Ποτέ δεν σας είπα στις
διδασκαλίες μου ότι υπάρχουν μέρη ή στιγμές
που είναι ειδικά προορισμένες γι' αυτό. Γιατί
να αναζητάτε συγκεκριμένα μέρη στον κόσμο
για να προσεύχεστε, όταν το πνεύμα σας είναι
μεγαλύτερο από τον κόσμο στον οποίο ζείτε;
Γιατί να περιορίζομαι σε εικόνες και τόπους
τόσο περιορισμένους, όταν είμαι άπειρος;
32. Ο σοβαρότερος λόγος για την πνευματική
φτώχεια των ανθρώπων και τις γήινες μοίρες
τους είναι ο ατελής τρόπος προσευχής τους,
γι' αυτό και σας λέω ότι αυτή η γνώση πρέπει
να φτάσει σε όλη την ανθρωπότητα. (279, 2 7)
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να προσεύχονται, και τους δίδαξα την τέλεια
προσευχή που εσείς ονομάζετε "Πάτερ
ημών".
42. Τώρα σας λέω: Εμπνευστείτε από αυτή
την προσευχή, από το νόημά της, από την
ταπεινοφροσύνη της και από την πίστη της,
ώστε το πνεύμα σας να επικοινωνήσει με το
δικό μου. Γιατί τότε δεν θα είναι πλέον τα
σωματικά χείλη που θα λένε αυτά τα
ευλογημένα λόγια, αλλά το πνεύμα που θα
Μου μιλάει με τη γλώσσα που του αρμόζει.
(136, 64)
43. Φροντίστε να μην είναι μόνο τα χείλη σας
που Με αποκαλούν "Πατέρα", γιατί πολλοί
από εσάς συνηθίζετε να το κάνετε αυτό
μηχανικά. Θέλω όταν λέτε: "Πάτερ ημών ο εν
τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου",
αυτή η προσευχή να βγαίνει από τα βάθη της
καρδιάς σας και να σκέφτεστε κάθε φράση,
ώστε μετά να εμπνέεστε και να βρίσκεστε σε
τέλεια κοινωνία μαζί Μου.
44. Σας δίδαξα την ισχυρή, ολοκληρωμένη
προσευχή που φέρνει πραγματικά το παιδί
πιο κοντά στον Πατέρα. Όταν προφέρετε τη
λέξη "Πατέρας" με θέρμη και σεβασμό, με
ανύψωση και αγάπη, με πίστη και ελπίδα, οι
αποστάσεις εξαφανίζονται, ο χώρος
εξαφανίζεται, γιατί εκείνη τη στιγμή του
διαλόγου από πνεύμα σε πνεύμα, ούτε ο
Θεός είναι μακριά σας, ούτε εσείς είστε
μακριά Του. Προσευχηθείτε με αυτόν τον
τρόπο και θα λάβετε στις καρδιές σας με
γεμάτα χέρια τα οφέλη της αγάπης μου. (166,
52 -53)

ικανοποιήσω τους πόθους του - αυτό που
θεωρεί πιο σημαντικό και πιο σωτήριο στη
ζωή του. Και αληθινά, σας λέω, παιδιά μου, ο
Πατέρας ακούει το αίτημα και δίνει στον
καθένα αυτό που χρειάζεται περισσότερο,
όποτε αυτό είναι για το καλό του. Αλλά
προσέξτε να μη ζητάτε τίποτα που είναι
αντίθετο με τη θεραπεία του πνεύματός σας.
Γιατί όσοι ζητούν μόνο υλικά αγαθά,
σωματικές απολαύσεις και πρόσκαιρη
δύναμη, ζητούν να αλυσοδέσουν το πνεύμα
τους.
47. Οι φυσικές απολαύσεις φέρνουν μόνο
βάσανα, όχι μόνο σε αυτόν τον κόσμο, αλλά
και μετά το πέρασμα στον πνευματικό κόσμογιατί ακόμη και εκεί μπορεί να φτάσει η
επιρροή αυτών των φυσικών επιθυμιών- και
επειδή το πνεύμα δεν μπορεί να
απελευθερωθεί από αυτές, συνεχίζει να
βασανίζεται από αυτές τις επιθυμίες και θέλει
να επιστρέφει στη γη ξανά και ξανά για να
μετενσαρκωθεί και να συνεχίσει να ζει υλικά.
Γι' αυτό, παιδιά Μου, ζητάτε μόνο ό,τι
πραγματικά χρειάζεστε για το καλό του
πνεύματός σας.
48. Ο δεύτερος τύπος προσευχής, η μεσιτεία,
πηγάζει από την αγάπη για τον πλησίον σας,
την αγάπη εκείνη που σας δίδαξα ως
Δάσκαλος όταν ήρθα σε αυτόν τον κόσμο.
Προσευχηθείτε για τους αδελφούς και τις
αδελφές σας κοντά και μακριά, για εκείνους
που υφίστανται τις συνέπειες του πολέμου
στα διάφορα έθνη, που υπομένουν την
τυραννία των παροδικών ηγετών αυτού του
κόσμου.
49 Προετοιμαστείτε, παιδιά μου, να
προσεύχεστε για τους συνανθρώπους σας,
αλλά ακόμη και σε αυτή τη μεσιτεία πρέπει
να ξέρετε πώς να ζητάτε, διότι αυτό που έχει
σημασία είναι το πνεύμα. Αν ένας αδελφός, οι
γονείς σας ή τα παιδιά σας είναι άρρωστα,
προσευχηθείτε γι' αυτούς, αλλά μην
επιμένετε να παραμείνουν σε αυτή τη ζωή, αν
αυτό δεν είναι αυτό που χρειάζεται το
πνεύμα. Αντίθετα, ζητήστε να ελευθερωθεί
αυτό το πνεύμα, να εξαγνιστεί μέσα στα
βάσανά του, να προωθήσει ο πόνος την
πνευματική ανοδική ανάπτυξη. Γι' αυτό ο
Δάσκαλος σας έχει ήδη διδάξει στη "Δεύτερη
φορά" να λέτε: "Πατέρα, ας γίνει το θέλημά
Σου". Γιατί ο Πατέρας γνωρίζει καλύτερα από
κάθε παιδί Του τι χρειάζεται το πνεύμα.

Οι τέσσερις πτυχές της τέλειας προσευχής
45. Να παλεύετε, να παλεύετε για την
επίτευξη της πνευματικής τελειότητας. Σας
έδειξα τον τρόπο για να πετύχετε αυτόν τον
στόχο. Σας εμπιστεύτηκα την προσευχή ως
"όπλο" ανώτερο από κάθε υλικό όπλο, για να
υπερασπιστείτε τον εαυτό σας από την
προδοσία στο δρόμο της ζωής. Αλλά θα έχετε
το καλύτερο όπλο όταν εκπληρώσετε τον
νόμο μου.
46 Σε τι συνίσταται η προσευχή; Η προσευχή
είναι παράκληση, μεσιτεία, λατρεία και
πνευματική ενατένιση. Όλα τα μέρη του είναι
απαραίτητα και το ένα προκύπτει από το
άλλο. Διότι σας λέω την αλήθεια: Η ικεσία
συνίσταται στο να Μου ζητάει ο άνθρωπος να
του χαρίσω τις επιθυμίες του, να
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50. Ο τρίτος τύπος προσευχής, η λατρεία για
το Θείο Πνεύμα, σημαίνει λατρεία για όλα
όσα είναι τέλεια- διότι μέσω αυτού του τύπου
προσευχής μπορείτε να ενωθείτε με την
τελειότητα, με την αγάπη που αγκαλιάζει
ολόκληρο το σύμπαν. Στη λατρεία μπορείτε
να βρείτε την κατάσταση της τελειότητας στην
οποία όλοι πρέπει να φτάσετε, και η λατρεία
σας οδηγεί περαιτέρω στην πνευματική
ενατένιση, η οποία, μαζί με τη λατρεία, σας
φέρνει στην ένωση με το Θείο Πνεύμα, την
Πηγή της Αιώνιας Ζωής - την Πηγή που σας
δίνει δύναμη μέρα με τη μέρα για να φτάσετε
στη Βασιλεία του Πατέρα.
51. Έτσι πρέπει να προσεύχεστε: αρχίζοντας
με ικεσία και τελειώνοντας με πνευματική
περισυλλογή. Αυτό θα σας δώσει δύναμη.
52. Στη συνέχεια, όταν θα είστε καλά
εξοπλισμένοι, θα πρέπει να αγωνιστείτε όχι
μόνο για τον εαυτό σας, αλλά και για να
βοηθήσετε τους συνανθρώπους σας να
βαδίσουν αυτό το μονοπάτι. Γιατί δεν
μπορείτε να επιτύχετε την πνευματοποίησή
σας μόνο για τον εαυτό σας, αλλά πρέπει να
αγωνιστείτε για να επιτύχετε τη σωτηρία όλης
της ανθρωπότητας. (358, 10 - 17)

λέξεις των οποίων το νόημα δεν γνώριζε.
Σύντομα, όμως, κατάλαβε τον αληθινό τρόπο
προσευχής και, παραμερίζοντας τις παλιές
του συνήθειες, συγκεντρώθηκε στο εσωτερικό
του πνεύματός του, έστειλε τις σκέψεις του
στον Θεό και για πρώτη φορά ένιωσε την
παρουσία Του.
57 Δεν ήξερε τι να πει στον κύριό του- το
στήθος του άρχισε να κλαίει και τα μάτια του
να χύνουν δάκρυα. Μόνο μια πρόταση
σχηματίστηκε στο μυαλό του, η οποία ήταν:
"Πατέρα μου, τι μπορώ να σου πω, όταν δεν
ξέρω πώς να σου μιλήσω;"
58 Αλλά αυτά τα δάκρυα, αυτοί οι λυγμοί,
αυτή η εσωτερική χαρά, ακόμη και η σύγχυσή
του, μίλησαν στον Πατέρα σε μια τόσο
όμορφη γλώσσα που δεν θα μπορέσετε ποτέ
να βρείτε στις ανθρώπινες γλώσσες σας, ούτε
στα βιβλία σας.
59 Αυτό το τραύλισμα του ανθρώπου που
αρχίζει να προσεύχεται πνευματικά με τον
Κύριό του μοιάζει με τα πρώτα λόγια των
νηπίων, που είναι χαρά και ευχαρίστηση για
τους γονείς τους, επειδή ακούνε τις πρώτες
εκφράσεις ενός όντος που αρχίζει να
ανατέλλει στη ζωή. (281, 22 - 24)
60. Το πιο εξελιγμένο πνεύμα γνωρίζει ότι ο
ανθρώπινος λόγος φτωχαίνει και μειώνει την
έκφραση της πνευματικής σκέψης. Γι' αυτό
αφήνει σιωπηλά τα υλικά χείλη για να
απογειωθεί και να εκφράσει με τη γλώσσα
που μόνο ο Θεός γνωρίζει το μυστικό που
κουβαλάει κρυμμένο στο εσωτερικό της
ύπαρξής της. (11, 69)
61. Πόση χαρά δίνετε στο Πνεύμα Μου όταν
σας βλέπω να υψώνετε τις σκέψεις σας
αναζητώντας τον Πατέρα σας. Σας κάνω να
νιώσετε την Παρουσία μου και σας
πλημμυρίζω με ειρήνη.
62. Αναζητήστε Με, μιλήστε Μου, μη σας
πειράζει που οι σκέψεις σας είναι πολύ
αδέξιες για να εκφράσουν το αίτημά σας- Εγώ
θα ξέρω πώς να τις καταλάβω. Μιλήστε Μου
με την εμπιστοσύνη με την οποία μιλάει
κανείς στον Πατέρα του. Εκμυστηρευτείτε
Μου τα παράπονά σας όπως θα κάνατε στον
καλύτερό σας φίλο. Ρωτήστε Με ό,τι δεν
ξέρετε, όλα όσα σας είναι άγνωστα, και θα
σας μιλήσω με τον λόγο του Δασκάλου.
Προσευχηθείτε όμως, ώστε εκείνη την
ευλογημένη στιγμή που το πνεύμα σας θα
ανυψωθεί προς Εμένα, να λάβετε το φως, τη

Η αυθόρμητη καρδιακή προσευχή χωρίς
λόγια
53 Άνθρωποι, εδώ είναι η φωνή του Αγίου
Πνεύματος, η πνευματική φανέρωση του
Θεού μέσω της διάνοιάς σας, που σας
αποκαλύπτει όχι έναν νέο νόμο ούτε μια νέα
διδασκαλία, αλλά έναν νέο, πιο προηγμένο,
πιο πνευματικό και πιο τέλειο τρόπο
επικοινωνίας με τον Πατέρα, υποδοχής Του
και λατρείας Του. (293, 66)
54 Πόσοι είναι αυτοί που ακούνε τον Λόγο
Μου, που έχουν γίνει σπουδαίοι ερμηνευτές
του, και όμως δεν είναι οι καλύτεροι μαθητές
της Διδασκαλίας Μου, δεν εκπληρώνουν τη
Θεία Εντολή που σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας
τον άλλον".
55. Από την άλλη πλευρά, δείτε πόσο εύκολα
μεταμορφώνεται εκείνος που εφαρμόζει
πρακτικά έστω και ένα άτομο της
διδασκαλίας μου. Θέλετε ένα παράδειγμα για
αυτό;
56. Υπήρχε κάποιος που, σε όλη του τη ζωή,
Μου έλεγε ότι Με αγαπούσε μέσα από λέξειςπροσευχές που διατύπωναν άλλοι, τις οποίες
δεν καταλάβαινε καν γιατί αποτελούνταν από
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δύναμη, την ευλογία και την ειρήνη που σας
χορηγεί ο Πατέρας σας. (36, 15)
63. Σιωπηλά, πείτε Μου τα βάσανά σας,
εκμυστηρευτείτε Μου τις επιθυμίες σας. Αν
και γνωρίζω τα πάντα, θέλω να μάθετε σιγάσιγά να διατυπώνετε τη δική σας προσευχή
μέχρι να είστε έτοιμοι να ασκήσετε την τέλεια
κοινωνία του πνεύματός σας με τον Πατέρα.
(110, 31)
64. Η προσευχή μπορεί να είναι μακρά ή
σύντομη, ανάλογα με την ανάγκη. Μπορείτε,
αν το επιθυμείτε, να περνάτε ολόκληρες ώρες
σε αυτή την πνευματική απόλαυση, όταν το
σώμα σας δεν είναι κουρασμένο ή όταν
κανένα άλλο καθήκον δεν απαιτεί την
προσοχή σας. Και μπορεί να είναι τόσο
σύντομη ώστε να περιορίζεται σε ένα
δευτερόλεπτο, όταν υποβάλλεστε σε κάποια
δοκιμασία που σας αιφνιδίασε ξαφνικά.
65. Δεν είναι τα λόγια με τα οποία το μυαλό
σας προσπαθεί να σχηματίσει προσευχή που
φτάνουν σε Μένα, αλλά η αγάπη, η πίστη ή η
ανάγκη με την οποία εκδηλώνεστε μπροστά
Μου. Γι' αυτό σας λέω ότι θα υπάρξουν
περιπτώσεις στις οποίες η προσευχή σας θα
διαρκέσει μόνο ένα δευτερόλεπτο, επειδή δεν
θα υπάρχει χρόνος για να διατυπώσετε
σκέψεις, προτάσεις ή ιδέες, όπως έχετε
συνηθίσει.
66. Παντού μπορείτε να Με επικαλείστε, γιατί
για Μένα ο τόπος είναι αδιάφορος, αφού
αυτό που αναζητώ είναι το πνεύμα σας. (40,
36 - 38)
67 Στη Δεύτερη Εποχή, όταν μια γυναίκα
ρώτησε τον Ιησού αν η Ιερουσαλήμ ήταν ο
τόπος όπου θα έπρεπε να λατρεύει τον Θεό, ο
Διδάσκαλος της απάντησε: "Έρχεται ο καιρός
που ούτε η Ιερουσαλήμ ούτε κανένας άλλος
τόπος θα είναι ο κατάλληλος τόπος για να
λατρεύει κανείς τον Θεό, γιατί θα λατρεύεται
στο πνεύμα και στην αλήθεια", δηλαδή από
πνεύμα σε πνεύμα.
68. Όταν οι μαθητές Μου Μου ζήτησαν να
τους διδάξω να προσεύχονται, τους έδωσα ως
παράδειγμα την προσευχή που ονομάζετε
"Πάτερ ημών", με την οποία τους έκανα να
καταλάβουν ότι η αληθινή και τέλεια
προσευχή είναι εκείνη που, όπως εκείνη του
Ιησού, βγαίνει αυθόρμητα από την καρδιά και
φτάνει στον Πατέρα. Θα πρέπει να περιέχει
υπακοή, ταπείνωση, ομολογία ενοχής,

ευγνωμοσύνη, πίστη, ελπίδα και λατρεία.
(162, 23 - 24)
Η καθημερινή προσευχή
69 Αγαπητοί μαθητές: Ασχοληθείτε
καθημερινά με την πνευματική προσευχή και
βάλτε όλη σας την καλή θέληση στην
τελειοποίησή σας.
70. Να θυμάστε ότι εκτός από το να
εισέρχεστε σε στενή κοινωνία με τον
Διδάσκαλό σας και να βιώνετε μια άπειρη
γαλήνη εκείνες τις στιγμές, είναι η καλύτερη
ευκαιρία για να λαμβάνετε τις θείες
εμπνεύσεις μου. Σε αυτά θα βρείτε την
εξήγηση για όλα όσα δεν έχετε καταλάβει ή
έχετε παρεξηγήσει. Θα βρείτε τον τρόπο να
αποτρέψετε κάποιον κίνδυνο, να λύσετε ένα
πρόβλημα, να εξαλείψετε μια ασάφεια.
Εκείνη την ώρα του ευλογημένου
πνευματικού διαλόγου, όλες οι αισθήσεις σας
θα φωτιστούν και θα νιώσετε πιο έτοιμοι και
διατεθειμένοι να κάνετε το καλό. (308, 1)
71 Μην παραλείπετε την προσευχή, ακόμη
και αν είναι τόσο σύντομη ώστε να μην
διαρκεί περισσότερο από πέντε λεπτά- αλλά
σε αυτήν να υποβάλλετε τον εαυτό σας σε
στενή εξέταση με το φως της συνείδησής σας,
ώστε να έχετε κατά νου τις πράξεις σας και να
ξέρετε πού πρέπει να διορθωθείτε.
72 Αν, κατά την ανύψωσή σας στην προσευχή,
χάσετε την έννοια του χρόνου, αυτό θα είναι
σημάδι πνευματοποίησης, αφού καταφέρατε,
έστω και για λίγες στιγμές, να βγείτε από τον
χρόνο - αυτόν τον χρόνο που οι δούλοι του
υλισμού επιθυμούν μόνο για τις απολαύσεις
τους ή για την αύξηση των χρημάτων τους.
73 Όποιος εξετάζει καθημερινά τον εαυτό
του, θα βελτιώσει τον τρόπο σκέψης, ζωής,
ομιλίας και συναισθημάτων του. (12, 30 - 32)
74. Σας δίδαξα ότι η σοφία αποκτάται μέσω
της προσευχής, αλλά για τον λόγο αυτό δεν
θέλω να παρατείνετε τις προσευχές σας. Σας
ζήτησα την πεντάλεπτη προσευχή, και με
αυτό εννοώ ότι θα πρέπει να προσεύχεστε
σύντομα, έτσι ώστε σε αυτές τις στιγμές να
μπορείτε να αφιερώσετε πραγματικά τον
εαυτό σας στον Πατέρα σας- αλλά τον
υπόλοιπο χρόνο σας θα πρέπει να τον
αφιερώσετε στα πνευματικά και υλικά
καθήκοντά σας προς τους συνανθρώπους
σας. (78, 52)
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75. Σας διδάσκω τώρα έναν ορισμένο τρόπο
να εξοπλίζεστε, ώστε τα καθημερινά σας έργα
να εμπνέονται όλα από ευγενή αισθήματα και
οι θλίψεις και οι δυσκολίες να μη σας
σταματούν ούτε να σας κάνουν να
υποχωρείτε: 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 εναντιωθείτε ούτε για μια στιγμή στην
υπακοή και την πίστη.
76. Αληθινά σας λέω, σύντομα η σταθερότητα
και το αποτέλεσμα των έργων σας θα σας
καταπλήξει. (262, 7 - 8)

ανάπαυσης πρέπει να ασκείτε ενεργό
φιλανθρωπία και να κάνετε όλα τα καλά έργα.
81 Η πρόθεση του Ιησού ήταν να σας πει ότι,
αν και μια ημέρα είναι αφιερωμένη στην
περισυλλογή και τη σωματική ανάπαυση, θα
πρέπει να καταλάβετε ότι ούτε η ημέρα ούτε
η ώρα μπορεί να είναι προκαθορισμένη για
την εκπλήρωση της αποστολής του
Πνεύματος.
82. Παρόλο που ο Δάσκαλος σας μίλησε με τη
μεγαλύτερη σαφήνεια, οι άνθρωποι
παρέκκλιναν από αυτήν και ο καθένας
επέλεξε την ημέρα που του ταίριαζε
περισσότερο. Επομένως, ενώ κάποιοι
συνέχισαν να τηρούν το Σάββατο ως ημέρα
αφιερωμένη στην ανάπαυση, άλλοι επέλεξαν
την Κυριακή για να τελέσουν τις λειτουργίες
τους.
83. Σήμερα σας μιλάω για άλλη μια φορά, και
οι διδασκαλίες μου σας φέρνουν νέες
γνώσεις. Έχετε ζήσει πολλές εμπειρίες και
έχετε εξελιχθεί. Σήμερα δεν έχει σημασία
ποια ημέρα θα αφιερώσετε για να
ξεκουραστείτε από τον επίγειο μόχθο, αλλά
να ξέρετε ότι όλες τις ημέρες θα πρέπει να
βαδίζετε στο δρόμο που έχω χαράξει για
εσάς. Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει
καθορισμένη ώρα για την προσευχή σας, γιατί
κάθε ώρα της ημέρας είναι κατάλληλη για
προσευχή και για την εφαρμογή της
διδασκαλίας Μου για το καλό των
συνανθρώπων σας. (166, 31 - 35)

Η ημέρα ανάπαυσης ως ημέρα
αυτοαναστοχασμού
77. Ήδη από τις πρώτες φορές σας δίδαξα να
αφιερώνετε την έβδομη ημέρα σε Μένα.
Αφού ο άνθρωπος αφιέρωσε τον εαυτό του
στην εκπλήρωση των κοσμικών του
καθηκόντων για έξι ημέρες, ήταν σωστό να
αφιερώσει τουλάχιστον μία στην υπηρεσία
του Κυρίου του. Δεν του ζήτησα να Μου
αφιερώσει την πρώτη ημέρα, αλλά την
τελευταία, ώστε να ξεκουραστεί από τους
κόπους του και να αφοσιωθεί στην
πνευματική περισυλλογή, ώστε να δώσει στο
πνεύμα του την ευκαιρία να πλησιάσει τον
Πατέρα του και να μιλήσει μαζί Του μέσω της
προσευχής.
78 Η ημέρα ανάπαυσης καθιερώθηκε για να
μπορεί ο άνθρωπος, ξεχνώντας έστω και για
λίγο τον σκληρό επίγειο αγώνα της ζωής, να
δώσει στη συνείδησή του την ευκαιρία να του
μιλήσει, να του υπενθυμίσει τον νόμο και να
εξετάσει τον εαυτό του, να μετανοήσει για τις
παραβάσεις του και να πάρει ευγενείς
αποφάσεις μετάνοιας στην καρδιά του.
79 Το Σάββατο ήταν η ημέρα που παλαιότερα
ήταν αφιερωμένη στην ανάπαυση, την
προσευχή και τη μελέτη του νόμου. Αλλά οι
άνθρωποι, τηρώντας την παράδοση, ξέχασαν
τα αδελφικά αισθήματα προς τους
συνανθρώπους τους και τα πνευματικά
καθήκοντα που είχαν προς τους πλησίον τους.
80. Οι καιροί πέρασαν, η ανθρωπότητα
αναπτύχθηκε πνευματικά, και ο Χριστός ήρθε
για να σας διδάξει ότι ακόμη και τις ημέρες

Ζητήστε και θα λάβετε
84. Όλοι σας 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 έχουν
ζήσει και εργαστεί πολύ καιρό στη γη και των
οποίων η ύπαρξη είναι σαν ένα βαρύ φορτίο
γι' αυτούς. Γνωρίζω την ανεκπλήρωση όσων
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. (262, 72)
85. Μη φοβάστε τη δυστυχία, είναι μόνο
προσωρινή και μέσα σε αυτήν θα
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προσεύχεστε, παίρνοντας ως παράδειγμα την
υπομονή του Ιώβ. Η αφθονία θα επιστρέψει,
και τότε δεν θα έχετε αρκετά λόγια για να Με
ευχαριστήσετε.
86. Αν κάποτε η αρρώστια σας καταθλίβει, ω
ευλογημένοι ασθενείς, μην απελπίζεστε- το
πνεύμα σας δεν είναι άρρωστο. Ανυψωθείτε
σε Μένα με προσευχή, και η πίστη και η
πνευματικότητά σας θα σας επιστρέψουν την
υγεία του σώματος. Προσευχηθείτε με τη
μορφή που σας δίδαξα: πνευματικά. (81, 43 44)
87. Σε στιγμές δοκιμασίας, προσευχηθείτε μια
σύντομη αλλά ειλικρινή προσευχή, και θα
νιώσετε παρηγοριά- και όταν φτάσετε να
είστε σε αρμονία με τον Κύριό σας, θα είμαι
σε θέση να σας πω ότι το θέλημά Μου είναι
δικό σας και το δικό σας είναι δικό Μου. (35,
7)
88. Προσευχηθείτε, αλλά αφήστε την
προσευχή σας να καθορίζεται από τα
καθημερινά σας σχέδια και έργα- αυτή θα
είναι η καλύτερη προσευχή σας. Αλλά αν
θέλετε να απευθύνετε μια σκέψη σε Μένα, να
εκφράσετε μαζί της ένα αίτημα, πείτε Μου
μόνο: "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
φράση, αυτή η σκέψη, θα απλοποιήσει ακόμη
περισσότερο εκείνο το "Πάτερ ημών" για το
οποίο Μου ζητήσατε σε άλλη στιγμή.
89. Με αυτό 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. 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;
(247, 52 - 54)
90. Σας δίδαξα να προσεύχεστε και να ζητάτε
για τους άλλους- αλλά σας ακούω και όταν
ζητάτε για τον εαυτό σας. Δέχομαι αυτή την
προσευχή. Αλλά σας λέω ότι ο καιρός που σας
έδινα σύμφωνα με το αίτημά σας, επειδή
ήσασταν ακόμα ανώριμοι, έχει τελειώσει.
Τώρα είναι το θέλημά Μου να
συμπεριφέρεστε σαν μαθητές, προσφέροντάς

Μου το μυαλό και την καρδιά σας όταν
προσεύχεστε, αλλά επιτρέποντάς Μου να
διαβάζω μέσα τους και να κάνω το θέλημά
Μου. (296, 69)
91. Όταν Με ρωτάτε ή Με ρωτάτε, μην
κουράζεστε προσπαθώντας να Μου
εξηγήσετε το πρόβλημά σας με σαφήνεια,
ούτε να προσπαθείτε να ψάξετε στο μυαλό
σας για τις καλύτερες φράσεις. Μου αρκεί αν
αυτή τη στιγμή το πνεύμα σας αποκολληθεί
από τον κόσμο και η καρδιά και το μυαλό σας
είναι καθαρά, ώστε να μπορούν να λάβουν
την έμπνευσή Μου. Τι νόημα έχει να λέτε
υπέροχα λόγια σε Μένα, αν δεν είστε σε θέση
να νιώσετε την παρουσία Μου μέσα σας;
Γνωρίζω τα πάντα, και δεν χρειάζεται να Μου
εξηγήσετε τίποτα για να σας καταλάβω. (286,
9 - 10)
92. Αν είστε σε θέση να κατανοήσετε τη
Διδασκαλία μου, θα σας δώσει πολλές
ικανοποιήσεις, πολλές ευκαιρίες για να
μπορέσετε να εξελιχθείτε προς τα πάνω.
Μάθετε να προσεύχεστε πριν πάρετε
οποιαδήποτε απόφαση, γιατί η προσευχή
είναι ο τέλειος τρόπος για να ζητήσετε από
τον Πατέρα σας, αφού σε αυτόν ζητάτε φως
και δύναμη για να αντιμετωπίσετε τον αγώνα
της ζωής.
93. Προσευχόμενοι, σύντομα θα έρθει η
διαφώτιση στην κατανόησή σας, η οποία θα
σας κάνει να διακρίνετε σαφώς το καλό από
το κακό, το ενδεδειγμένο από αυτό που δεν
πρέπει να κάνετε, και αυτό θα είναι η πιο
εμφανής απόδειξη ότι έχετε μάθει πώς να
προετοιμάζεστε εσωτερικά για να ακούτε τη
φωνή της συνείδησης.
94. Υπομείνετε τις δυσκολίες σας με υπομονή,
και αν δεν είστε σε θέση να καταλάβετε το
νόημα των δοκιμασιών σας, προσευχηθείτε,
και θα σας αποκαλύψω το νόημά τους, ώστε
να τις επιβεβαιώσετε εσωτερικά. (333,61 - 62,
75)
95. Κάθε φορά που τα χείλη σας ή οι σκέψεις
σας Μου λένε: "Κύριε, ελέησέ με, λυπήσου
τον πόνο μου - Κύριε, μη μου αρνείσαι τη
συγχώρεσή Σου", αποδεικνύετε την άγνοιά
σας, τη σύγχυσή σας και πόσο λίγο Με
γνωρίζετε.
96. Πείτε Μου να έχω συμπόνια για τον πόνο
σας; Μου ζητάτε να δείξω έλεος στα παιδιά
Μου; Παρακαλέστε Με να σας συγχωρήσω τις
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αμαρτίες σας - Εγώ που είμαι η Αγάπη, η
Χάρη, το Έλεος, η Συγχώρεση και η Συμπόνια;
97. Είναι καλό που προσπαθείτε να
συγκινήσετε εκείνους που έχουν σκληρές
καρδιές στη γη, και που με δάκρυα και ικεσίες
προσπαθείτε να προκαλέσετε συμπόνια σε
εκείνους που δεν έχουν ίχνος συμπόνιας για
τους πλησίον τους- αλλά μη χρησιμοποιείτε
αυτές τις φράσεις ή τις σκέψεις για να
συγκινήσετε Εκείνον που σας δημιούργησε
από αγάπη και για να σας αγαπάει αιώνια.
(336, 41 - 43)
98. Να είστε ικανοποιημένοι με τις μεγάλες
ευεργεσίες που σας έχει χαρίσει ο Πατέρας σε
ό,τι αφορά όλα όσα αφορούν την ανθρώπινη
ζωή στη γη. Μη ζητάτε αυτό που θα
μπορούσε να επιφέρει καταστροφή στο
πνεύμα και το σώμα σας [την ύλη]. Έχω να
σας δώσω περισσότερα από όσα θα
μπορούσατε να Μου ζητήσετε. Ωστόσο, εγώ
είμαι αυτός που ξέρει τι πραγματικά σας
λείπει από το μονοπάτι της ζωής. Σας είπα ότι
αν ξέρετε πώς να εκπληρώνετε το νόμο Μου,
θα Με δείτε σε όλη Μου τη δόξα. (337, 21)

τις σκέψεις, με την καρδιά, και η ειρήνη σας,
η δύναμή σας και η ζεστασιά της καρδιάς σας
θα φτάσει σε αυτόν στον οποίο την στέλνετε,
όσο μακριά και αν τον πιστεύετε.
103 Τι θα συνέβαινε αν όλοι οι άνθρωποι
ευλογούσαν ο ένας τον άλλον, χωρίς μάλιστα
να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, χωρίς να
έχουν δει ποτέ ο ένας τον άλλον;: θα
επικρατούσε τέλεια ειρήνη στη γη, ο πόλεμος
θα ήταν αδιανόητος!
104. Για να γίνει αυτό το θαύμα
πραγματικότητα, πρέπει να ανυψώσετε το
πνεύμα σας μέσω της επιμονής στην αρετή.
Πιστεύετε ότι αυτό είναι αδύνατο; (142, 31
m.)
105 Ζητήστε, και θα σας δοθεί. Όλα όσα
επιθυμείτε για το καλό των συνανθρώπων
σας - ζητήστε τα από Μένα. Ζητήστε, ενώστε
το αίτημά σας με εκείνο των απόρων, και θα
σας δώσω αυτό που ζητάτε. (137, 54)
Η ανάγκη για προσευχή
106 "Να προσέχετε και να προσεύχεστε", σας
λέω ξανά και ξανά- αλλά δεν θέλω να
συνηθίσετε αυτή την ευγενική συμβουλή,
αλλά να τη σκεφτείτε και να την εφαρμόσετε.
107. Σας καλώ να προσεύχεστε, διότι όποιος
δεν προσεύχεται παραδίδεται σε περιττές,
υλικές και ενίοτε παράλογες σκέψεις, οι
οποίες, χωρίς να το γνωρίζει, ευνοούν και
τρέφουν τους αδελφοκτόνους πολέμους.
Αλλά όταν προσεύχεστε, η σκέψη σας, σαν να
ήταν σπαθί φωτός, διαλύει τα πέπλα του
σκότους και τις παγίδες του πειρασμού που
κρατούν αιχμάλωτα πολλά όντα σήμεραδιαποτίζει το περιβάλλον σας με πνευματική
δύναμη και εξουδετερώνει τις δυνάμεις του
κακού. (9, 25 - 26)
108. Οι άνθρωποι ήταν πάντα πολύ
απασχολημένοι με τις δόξες της γης για να
αναλογιστούν τη σημασία της προσευχής και
του πνευματικού στοχασμού αυτού που είναι
πέρα από αυτή τη ζωή, ώστε να μπορέσουν
να ανακαλύψουν την ουσία τους. Όποιος
προσεύχεται, μιλάει με τον Πατέρα, και όταν
ζητάει, λαμβάνει άμεση απάντηση. Η άγνοια
των ανθρώπων για τα πνευματικά είναι
αποτέλεσμα της έλλειψης προσευχής. (106,
33)
109. Πλησιάζετε σε μια εποχή που θα ξέρετε
πώς να δίνετε στο πνεύμα σας το οφειλόμενο
και στον κόσμο το οφειλόμενο με δίκαιο

Η ευλογία της μεσιτείας
99. Μην συνηθίζετε να προσεύχεστε μόνο με
λόγια, προσευχηθείτε με το πνεύμα. Σας λέω
επίσης: Ευλογείτε με προσευχή, στέλνετε
σκέψεις φωτός στους συνανθρώπους σας, μη
ζητάτε τίποτα για τον εαυτό σας- θυμηθείτε:
Όποιος ασχολείται με ό,τι είναι δικό Μου, θα
με έχει πάντα ως φύλακα πάνω του.
100 Ο σπόρος που σπέρνετε με αγάπη θα σας
επιστραφεί με πολλούς τρόπους. (21, 3 - 4)
101. Μην προσεύχεστε μόνο όταν περνάτε
μια οδυνηρή δοκιμασία, προσευχηθείτε
επίσης όταν είστε σε ειρήνη, γιατί τότε οι
καρδιές και οι σκέψεις σας θα μπορέσουν να
ασχοληθούν με τους άλλους. Ούτε να
προσεύχεστε μόνο γι' αυτούς που σας έκαναν
καλό ή γι' αυτούς που δεν σας έκαναν κακόγιατί, αν και αυτό είναι αξιέπαινο, δεν είναι
τόσο σπουδαίο όσο όταν μεσολαβείτε γι'
αυτούς που σας έβλαψαν με κάποιο τρόπο.
(35, 8)
102. Τι σας διδάσκω αυτή τη στιγμή;: Να
ευλογείτε τα πάντα και τους πάντες με καρδιά
και πνεύμα, γιατί αυτός που ευλογεί με αυτόν
τον τρόπο μοιάζει με τον Πατέρα του, όταν
δίνει τη ζεστασιά του σε όλους. Γι' αυτό σας
λέω: Μάθετε να ευλογείτε με το πνεύμα, με
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τρόπο. Θα είναι μια περίοδος αληθινής
προσευχής, αφοσίωσης στον Θεό χωρίς
φανατισμό, στην οποία θα προσεύχεστε πριν
από κάθε εγχείρημα, στην οποία θα ξέρετε
πώς να διαφυλάξετε ό,τι σας έχει
εμπιστευθεί.
110. Πώς θα μπορούσε ο άνθρωπος να κάνει
λάθος αν, αντί να κάνει το θέλημά του,
ζητούσε πρώτα από τον Πατέρα του με
προσευχή; Αυτός που προσεύχεται ζει σε
κοινωνία με τον Θεό, γνωρίζει την αξία των
ευεργεσιών που λαμβάνει από τον Πατέρα
του και ταυτόχρονα κατανοεί το νόημα ή τον
σκοπό των δοκιμασιών που υφίσταται. (174, 2
- 3)

υπάρχουν στην καρδιά σας, και Εγώ θα σας
συμβουλεύσω τον καλύτερο τρόπο - τη λύση
που αναζητάτε.
116. Αν το πνεύμα σας βαρύνεται από βάρη,
είναι επειδή έχετε αμαρτήσει. Θα σας δεχθώ
και θα είμαι ευγενικός στην κρίση μου, θα
ενισχύσω την απόφασή σας να διορθωθείτε
και θα σας δώσω πίσω τη δύναμη που
χάσατε.
117. Μόνο αν ακολουθήσετε τις διδασκαλίες
μου, θα παραμείνετε στη χάρη και θα
διατηρήσετε την πνευματική και σωματική
σας υγεία. Η εμπειρία που θα αποκτήσετε θα
είναι φως που θα συσσωρεύεται σιγά-σιγά
στο πνεύμα σας. (262, 20 - 21)
118. Το πνεύμα που ξέρει να ζει άγρυπνα δεν
παρεκκλίνει ποτέ από το μονοπάτι που ο
Κύριός του έχει χαράξει γι' αυτό, και είναι σε
θέση να φέρει σε πέρας την κληρονομιά και
τα χαρίσματά του μέχρι να φτάσει στην
ανώτερη ανάπτυξή του.
119. Αυτό το ον πρέπει να προχωρήσει στις
δοκιμασίες, επειδή ζει σε εγρήγορση και δεν
επιτρέπει ποτέ στον εαυτό του να
κυριαρχείται από την ύλη. Αυτός που
παρακολουθεί και προσεύχεται θα βγαίνει
πάντα νικητής από τις κρίσεις της ζωής και θα
καλύπτει το μονοπάτι της ζωής με σταθερό
βήμα.
120. Πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά
εκείνου που ξεχνά να προσεύχεται και να
αγρυπνεί! Παραιτείται οικειοθελώς από την
υπεράσπιση του εαυτού του με τα καλύτερα
όπλα που έχω τοποθετήσει στον άνθρωπο, τα
οποία είναι η πίστη, η αγάπη και το φως της
γνώσης. Είναι αυτός που δεν ακούει την
εσωτερική φωνή που του μιλάει μέσω της
διαίσθησης, της συνείδησης και των ονείρων.
Αλλά η καρδιά και το μυαλό του δεν
καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα και δεν
πιστεύουν το μήνυμα του ίδιου του
πνεύματός του. (278, 2 - 3)
121 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
μυστήριο.
122 Η προσευχή είναι η αρχή του διαλόγου
Πνεύματος προς Πνεύμα που θα ανθίσει και

Τα θεραπευτικά αποτελέσματα της ζωής της
προσευχής
111. Σε όλες τις εποχές σας έχω πει:
Προσευχηθείτε. Σήμερα σας λέω ότι μέσω της
προσευχής μπορείτε να αποκτήσετε σοφία.
Αν όλοι οι άνθρωποι προσεύχονταν, δεν θα
απομακρύνονταν ποτέ από το μονοπάτι του
φωτός που έχει χαραχτεί από Εμένα. Μέσω
της προσευχής οι άρρωστοι θα
θεραπεύονταν, δεν θα υπήρχαν πια άπιστοι
και η ειρήνη θα επέστρεφε στα πνεύματα.
112. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να είναι
ευτυχισμένος όταν έχει απορρίψει τη χάρη
μου; Νομίζει ότι η αγάπη, το έλεος και η
ευγένεια δεν είναι ιδιότητες της ανθρώπινης
ζωής; (69, 7 - 8)
113. Να ξέρετε ότι ο λόγος που δεν έχει μέσα
του αγάπη δεν έχει ούτε ζωή ούτε δύναμη.
Με ρωτάτε πώς μπορείτε να αρχίσετε να
αγαπάτε και τι πρέπει να κάνετε για να
ξυπνήσει αυτή η αίσθηση στις καρδιές σας,
και σας λέω: αυτό με το οποίο πρέπει να
ξεκινήσετε είναι να μπορείτε να προσεύχεστε
σωστά. Θα σας φέρει πιο κοντά στον
Δάσκαλο, και αυτός ο Δάσκαλος είμαι Εγώ.
114. Στην προσευχή θα βρείτε παρηγοριά,
έμπνευση και δύναμη, θα σας δώσει την
απολαυστική ικανοποίηση ότι μπορείτε να
μιλήσετε στον Θεό εμπιστευτικά χωρίς
μάρτυρες ή μεσάζοντες. Ο Θεός και το
πνεύμα σας ενώνονται σε αυτή τη γλυκιά
στιγμή της εμπιστοσύνης, του πνευματικού
διαλόγου και των ευλογιών. (166, 43 - 44)
115. Κάθε φορά που χρειάζεστε έναν έμπιστο,
έναν καλό φίλο, στρέφεστε σε Μένα και
εκθέστε Μου τα βάσανα που μπορεί να
104

θα αποδώσει καρπούς μεταξύ αυτής της
ανθρωπότητας στους χρόνους που έρχονται.
123. Σήμερα τα αποκάλυψα όλα αυτά σε
αυτόν τον λαό που Με ακούει, ώστε να είναι
οι πρόδρομοι της εποχής της
πνευματοποίησης. (276, 18 - 19)

συγκρούονται, όπου η σκέψη συγχέεται από
τον υλισμό και τα πνευματικά όντα
περιβάλλεται από σκοτάδι.
130 Μόνο εκείνος που έχει μάθει μέσω της
προσευχής να ανέρχεται νοητικά και
πνευματικά στις περιοχές του φωτός, στις
σφαίρες της ειρήνης, θα μπορέσει να εισέλθει
στον κόσμο των αγώνων, στον οποίο
αντανακλώνται όλα τα ανθρώπινα πάθη,
χωρίς να ηττηθεί, και, αντίθετα, θα αφήσει
κάτι χρήσιμο για εκείνους που χρειάζονται το
φως του πνεύματος. (288, 18 - 22)
131 Μάθετε να προσεύχεστε, γιατί και με την
προσευχή μπορείτε να κάνετε πολλά καλά,
όπως και να αμύνεστε ενάντια στην
προδοσία. Η προσευχή είναι ασπίδα και
όπλο- αν έχετε εχθρούς, αμυνθείτε με την
προσευχή. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το όπλο
δεν πρέπει να τραυματίσει ή να βλάψει
κανέναν, επειδή ο μόνος σκοπός του είναι να
φέρει φως στο σκοτάδι. (280, 56)
132. Οι δυνάμεις της φύσης εξαπολύονται
εναντίον του ανθρώπου. Δεν πρέπει να
φοβάστε, γιατί 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 προσευχόμενοι
και άγρυπνοι, θα μπορέσετε να κάνετε
θαύματα και να καταπλήξετε τον κόσμο.
133 Προσευχηθείτε ειλικρινά, καθιερώστε την
κοινωνία με το Πνεύμα Μου, μην αναζητάτε
ένα συγκεκριμένο μέρος γι' αυτό.
Προσευχηθείτε κάτω από ένα δέντρο, στο
δρόμο, στην κορυφή ενός βουνού ή στη γωνία
του κοιμητηρίου σας, και θα κατέβω να σας
μιλήσω, να σας φωτίσω και να σας δώσω
δύναμη. (250, 24 - 25)
134. Αλήθεια σας λέω, αν ήσασταν ήδη
ενωμένοι στο πνεύμα, στη σκέψη και στη
θέληση, η προσευχή σας και μόνο θα ήταν
αρκετή για να σταματήσει τα έθνη που ζουν
προετοιμάζοντας την Ώρα που θα θελήσουν
να ορμήσουν το ένα στο άλλο. Θα εξαλείψετε
τις έχθρες, θα γίνετε εμπόδιο σε όλα αυτά τα
κακά σχέδια των συνανθρώπων σας, θα είστε
σαν ένα αόρατο σπαθί που νικά τους
ισχυρούς και σαν μια ισχυρή ασπίδα που
προστατεύει τους αδύναμους.
135 Η ανθρωπότητα, μπροστά σε αυτές τις
προφανείς αποδείξεις μιας ανώτερης

Η δύναμη της προσευχής
124. Όταν κάποιος από εσάς προσεύχεται,
δεν έχει επίγνωση του τι πετυχαίνει με τις
σκέψεις του στο πνευματικό. Επομένως, θα
μάθετε ότι όταν προσεύχεστε για τους
συνανθρώπους σας - για εκείνους τους λαούς
που αυτοκαταστρέφονται στον πόλεμο - το
πνεύμα σας, με τη σειρά του, δίνει μια
νοητική μάχη ενάντια στο κακό εκείνες τις
στιγμές, και ότι το σπαθί σας, που είναι η
ειρήνη, η λογική, η δικαιοσύνη και η επιθυμία
για το καλό τους, έρχεται αντιμέτωπο με τα
όπλα του μίσους, της εκδίκησης, της
αλαζονείας.
125. Τώρα έχει έρθει ο καιρός που οι
άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν τη δύναμη
της προσευχής. Για να έχει η προσευχή
πραγματικά δύναμη και φως, είναι
απαραίτητο να την στέλνετε σε Μένα με
αγάπη. (139, 7 - 8)
126 Η σκέψη και το πνεύμα, ενωμένα στην
προσευχή, δημιουργούν στον άνθρωπο μια
δύναμη ανώτερη από κάθε ανθρώπινη
δύναμη.
127 Με την προσευχή ο αδύναμος ενισχύεται,
ο δειλός γεμίζει θάρρος, ο αδαής φωτίζεται, ο
δειλός γίνεται ανυπόληπτος.
128 Όταν το πνεύμα είναι σε θέση να
εργαστεί αρμονικά με το νου για να επιτύχει
την αληθινή προσευχή, γίνεται ένας αόρατος
στρατιώτης που απομακρύνεται προσωρινά
από αυτά που αφορούν την ύπαρξή του,
μεταφέρεται σε άλλους τόπους,
απελευθερώνεται από την επιρροή του
σώματος και αφιερώνεται στον αγώνα του να
κάνει το καλό, να διώξει τα κακά και τους
κινδύνους, να φέρει μια σπίθα φωτός, μια
σταγόνα βάλσαμο ή μια ανάσα ειρήνης σε
όσους έχουν ανάγκη.
129. Από όλα όσα σας λέω, καταλάβετε πόσα
μπορείτε να κάνετε με το πνεύμα και με το
νου, μέσα στο χάος που έχει καταλάβει αυτή
την ανθρωπότητα. Βρίσκεστε σε έναν κόσμο
αντίθετων σκέψεων και ιδεών, όπου τα πάθη
οργιάζουν και τα αισθήματα μίσους
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δύναμης, θα σταματούσε για μια στιγμή να
σκεφτεί, και αυτός ο προβληματισμός θα την
γλίτωνε από πολλά σοβαρά τραντάγματα και
επισκέψεις που διαφορετικά θα δεχόταν από
τη φύση και τα στοιχεία της. (288, 27)
136. Αν είχατε μεγάλη πίστη και μεγαλύτερη
γνώση της δύναμης της προσευχής - πόσα
έργα ελέους θα κάνατε μέσω της
σκεπτόμενης ικανότητάς σας. Αλλά δεν της
έχετε δώσει όλη τη δύναμη που διαθέτει, και
γι' αυτό συχνά δεν αντιλαμβάνεστε τι
αποτρέπετε σε μια στιγμή γνήσια αισθητής
και αληθινής προσευχής.
137. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι κάτι ανώτερο
εμποδίζει τον πιο απάνθρωπο από τους
πολέμους σας να ξεσπάσει στον κόσμο σας;
Δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό το θαύμα
επηρεάζεται από εκατομμύρια προσευχές
ανδρών, γυναικών και παιδιών που, με το
πνεύμα τους, πολεμούν τις σκοτεινές
δυνάμεις και αντιμετωπίζουν τον πόλεμο;
Συνεχίστε να προσεύχεστε, συνεχίστε να
παρακολουθείτε, αλλά βάλτε σε αυτή τη
δραστηριότητα όλη την πίστη για την οποία
είστε ικανοί.
138. Προσευχηθείτε, άνθρωποι, και απλώστε
πάνω από τον πόλεμο, τον πόνο και τη
δυστυχία τον μανδύα της ειρήνης των
σκέψεών σας, με τον οποίο θα σχηματίσετε
μια ασπίδα, κάτω από την προστασία της
οποίας οι συνάνθρωποί σας θα βρουν φώτιση
και καταφύγιο. (323,24 - 26)

σας και η συνείδησή σας σας κρίνει,
προσευχηθείτε, διορθώστε τα λάθη σας,
οπλιστείτε με δύναμη, ώστε να μην
διαπράξετε ξανά την ίδια αμαρτία και να μη
χρειάζεται να Μου ζητάτε επανειλημμένα να
σας συγχωρήσω. Ο Λόγος Μου σας διδάσκει,
ώστε να μπορείτε να ανυψωθείτε και να
δώσετε πρόσβαση στο φως και στην
πνευματοποίηση. (49, 32 - 33)
141. "Διψάω", είπα σε εκείνο το πλήθος που
δεν κατάλαβε τα λόγια Μου και γευόταν τους
θανάσιμους σπαραγμούς Μου. Τι θα
μπορούσα να πω σήμερα, όταν βλέπω ότι δεν
είναι μόνο ένα πλήθος, αλλά ολόκληρος ο
κόσμος που πληγώνει το Πνεύμα Μου, χωρίς
να έχει επίγνωση του πόνου Μου;
142. Η δίψα μου είναι άπειρη, ασύλληπτα
μεγάλη, και μόνο η αγάπη σου θα μπορέσει
να τη σβήσει. Γιατί Μου προσφέρετε μια
εξωτερική λατρεία αντί για αγάπη; Δεν ξέρετε
ότι ενώ εγώ σας ζητώ νερό, εσείς Μου
προσφέρετε χολή και ξύδι; (94, 74 - 75)
143. Αληθινά σας λέω, είναι ακριβώς εκείνοι
που έχουν υποφέρει πολύ και Με έχουν
πληγώσει συχνά, που θα Με αγαπούν πιο
θερμά, μια προσφορά στη Θεότητά Μου θα
ρέει συνεχώς από την καρδιά τους. Δεν θα
είναι υλικά δώρα, ούτε ψαλμοί, ούτε γήινοι
βωμοί. Γνωρίζουν ότι η πιο ευχάριστη
προσφορά και λατρεία για Μένα είναι τα
έργα αγάπης που κάνουν για τους αδελφούς
τους. (82, 5)
144. Μέρα με τη μέρα η πνευματική σας
προσευχή φτάνει σε Μένα, τη γλώσσα της
οποίας η γήινη φύση σας δεν γνωρίζει, επειδή
δεν είναι λέξεις που προφέρονται από τα
χείλη σας, ούτε ιδέες που σχηματίζονται από
το μυαλό σας. Η προσευχή του πνεύματος
είναι τόσο βαθιά που υπερβαίνει τις
ανθρώπινες ικανότητες και αισθήσεις.
145. 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. (256, 63 64)
146. Άνθρωποι: Ήρθε η ώρα να μάθετε πώς
να προσεύχεστε. Σήμερα δεν σας λέω να
πέσετε στη γη, δεν σας διδάσκω να
προσεύχεστε με τα χείλη σας ή να Με
επικαλείστε με επιλεγμένα λόγια σε όμορφες

Η αγάπη του Θεού και του πλησίον ως
λατρεία του Θεού
139. Να ξέρετε, ω νέοι μαθητές Μου, ότι η
προσκύνηση και ο φόρος τιμής προς τον
Κύριο πρέπει να είναι συνεχείς, χωρίς να
περιμένετε συγκεκριμένες ώρες ή ημέρες για
να τις προσφέρετε, όπως συνεχής είναι και η
αγάπη του Πατέρα σας προς εσάς. Αλλά αν
θέλετε να μάθετε πώς να θυμάστε
καθημερινά τα έργα της αγάπης Μου χωρίς
να πέφτετε σε φανατισμό, θα σας πω: Η ζωή
σας πρέπει να είναι ένας συνεχής φόρος τιμής
σ' Αυτόν που δημιούργησε τα πάντα
αγαπώντας ο ένας τον άλλον.
140. Ενεργήστε με αυτόν τον τρόπο και θα
σας δώσω αυτό που ταπεινά ζητάτε από
Μένα: να σας συγχωρεθούν οι παραβάσεις
σας. Σας παρηγορώ και σας ανακουφίζω,
αλλά σας λέω: Όταν ανακαλύπτετε τα λάθη
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προσευχές. Σήμερα σας λέω: Γυρίστε σε Μένα
νοερά, ανυψώστε το πνεύμα σας, και Εγώ θα
κατεβαίνω πάντα για να σας κάνω να νιώσετε
την Παρουσία Μου. Αν δεν ξέρετε πώς να
μιλήσετε στον Θεό σας, η μετάνοιά σας, οι
σκέψεις σας, ο πόνος σας θα είναι αρκετοί για
Μένα, η αγάπη σας θα είναι αρκετή για Μένα.
147. Αυτή είναι η γλώσσα που ακούω, η
γλώσσα που καταλαβαίνω, η γλώσσα χωρίς
λόγια, αυτή της ειλικρίνειας και της
ειλικρίνειας. Αυτή είναι η προσευχή που σας
δίδαξα σε αυτή την Τρίτη Εποχή.
148. Κάθε φορά που κάνατε ένα καλό έργο,
νιώθατε την ειρήνη μου, τη διαβεβαίωση και
την ελπίδα μου, γιατί τότε ο Πατέρας είναι
πολύ κοντά σας. (358, 53 - 55)
149. Απορρίπτω κάθε ανθρώπινη ματαιοδοξία
και ανθρώπινη μεγαλοπρέπεια, γιατί μόνο
ό,τι είναι πνευματικό, ό,τι είναι ευγενές και
γενναιόδωρο, ό,τι είναι αγνό και αιώνιο,
φτάνει στο Πνεύμα Μου. Θυμηθείτε ότι είπα
στη γυναίκα από τη Σαμάρεια: "Ο Θεός είναι
Πνεύμα, και όσοι τον προσκυνούν πρέπει να
τον προσκυνούν με πνεύμα και αλήθεια".
Αναζητήστε Με στο Άπειρο, στο Αγνό, και εκεί
θα Με βρείτε.
150. Γιατί να Μου προσφέρετε αυτό που έχω
δημιουργήσει για εσάς; Γιατί Μου
προσφέρετε λουλούδια αφού δεν είναι δική
σας δουλειά; Αν, αντίθετα, Μου προσφέρετε
έργα αγάπης, ελέους, συγχώρεσης,
δικαιοσύνης, βοήθειας για τον πλησίον σας,
αυτός ο φόρος τιμής θα είναι σίγουρα
πνευματικός και θα ανυψωθεί στον Πατέρα
σαν χάδι, σαν φιλί που στέλνουν τα παιδιά
στον Κύριό τους από τη γη. (36, 26 + 29)
151 Ούτε θέλω να περιορίσετε τη λατρεία σας
προς τον Θεό σε υλικούς τόπους συνάντησης,
γιατί τότε θα φυλακίσετε το πνεύμα σας και
δεν θα το αφήσετε να ανοίξει τα φτερά του
για να κερδίσει την αιωνιότητα.
152. Ο βωμός που σας αφήνω για να τελέσετε
σε αυτόν τη λατρεία που περιμένω είναι η
ίδια η ζωή χωρίς κανένα περιορισμό, πέρα
από όλες τις θρησκείες, όλες τις εκκλησίες και
τις αιρέσεις, γιατί είναι θεμελιωμένη στο
πνευματικό, στο αιώνιο, στο Θείο. (194,27 28)

η πιο εύκολη στην εκπλήρωσή της, ακόμη και
αν φαίνεται στον κόσμο ότι είναι αδύνατο να
πραγματοποιηθεί. Σας διδάσκω τη λατρεία
της αγάπης για τον Θεό μέσα από τη ζωή σας,
τα έργα σας και την πνευματική προσευχή, η
οποία δεν εκφέρεται από τα χείλη σε ένα
συγκεκριμένο μέρος, ούτε χρειάζεται
λατρευτικές πράξεις ή εικόνες για να
εμπνευστεί. (72, 21)
154. Ενώ οι άνθρωποι ήθελαν να
αναγνωρίσουν σε Μένα έναν απόμακρο,
απρόσιτο Θεό, Εγώ βάλθηκα να τους
αποδείξω ότι είμαι πιο κοντά τους απ' ό,τι οι
βλεφαρίδες στα μάτια τους.
155 Προσεύχονται μηχανικά, και όταν δεν
βλέπουν αμέσως να πραγματοποιούνται όλα
όσα ζήτησαν με επείγοντα τρόπο, φωνάζουν
αποθαρρυμένοι: "Ο Θεός δεν μας άκουσε".
156. Αν ήξεραν πώς να προσεύχονται, αν
ένωναν την καρδιά και το νου με το πνεύμα
τους, θα μπορούσαν να ακούσουν στο
πνεύμα τους τη θεϊκή φωνή του Κυρίου και να
νιώσουν ότι η παρουσία Του είναι πολύ κοντά
τους. Αλλά πώς θα νιώσουν την Παρουσία
Μου, αν Μου το ζητήσουν μέσω
εξωτερικευμένων λατρειών; Πώς θα πετύχουν
να γίνει το πνεύμα τους ευαίσθητο, αν
λατρεύουν τον Κύριό τους ακόμη και σε
εικόνες που έχουν φτιάξει με τα χέρια τους;
157. Θέλω να καταλάβετε ότι είμαι πολύ
κοντά σας, ότι μπορείτε εύκολα να
συνδεθείτε μαζί Μου, να Με νιώσετε και να
λάβετε τις εμπνεύσεις Μου. (162, 17 - 20)
158 Εξασκηθείτε στη σιωπή, η οποία βοηθά
το πνεύμα να μπορέσει να βρει τον Θεό του.
Αυτή η σιωπή είναι σαν ένα πηγάδι γνώσης,
και όλοι όσοι εισέρχονται σε αυτό γεμίζουν με
τη διαύγεια της σοφίας μου. Η σιωπή είναι
σαν ένας τόπος κλεισμένος με άφθαρτους
τοίχους, στον οποίο μόνο το πνεύμα έχει
πρόσβαση. Ο άνθρωπος φέρει συνεχώς μέσα
του τη γνώση του μυστικού τόπου στον οποίο
μπορεί να ενωθεί με τον Θεό.
159. Ο τόπος δεν έχει σημασία πού
βρίσκεστε, παντού μπορείτε να συνδεθείτε με
τον Κύριό σας, είτε βρίσκεστε στην κορυφή
ενός βουνού είτε στα βάθη μιας κοιλάδας,
στην αναταραχή μιας πόλης, στην ηρεμία του
σπιτιού ή στη μέση μιας μάχης. Όταν Με
αναζητάτε μέσα στο ιερό σας, στη βαθιά
σιωπή της ανύψωσής σας, οι πύλες του
παγκόσμιου και αόρατου ναού θα ανοίξουν

Ο διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου
153. Σήμερα έρχομαι σε σας με μια
Διδασκαλία που, όταν γίνει κατανοητή, είναι
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αμέσως, ώστε να νιώσετε πραγματικά ότι
βρίσκεστε στο σπίτι του Πατέρα σας, που
είναι παρών σε κάθε πνεύμα.
160. Όταν ο πόνος των δοκιμασιών σας
βαραίνει και τα βάσανα της ζωής
καταστρέφουν τα συναισθήματά σας, όταν
αισθάνεστε μια θερμή επιθυμία να
αποκτήσετε λίγη γαλήνη, αποσυρθείτε στον
κοιτώνα σας ή αναζητήστε τη σιωπή, τη
μοναξιά των αγρών- εκεί υψώστε το πνεύμα
σας, καθοδηγούμενοι από τη Συνείδηση, και
βυθιστείτε. Η σιωπή είναι το βασίλειο του
πνεύματος, ένα βασίλειο αόρατο στα φυσικά
μάτια.
161 Τη στιγμή της εισόδου στην πνευματική
έκσταση επιτυγχάνει κανείς να ξυπνούν οι
ανώτερες αισθήσεις, να μπαίνει η διαίσθηση,
να λάμπει η έμπνευση, να μπορεί να δει το
μέλλον και η πνευματική ζωή να αναγνωρίζει
καθαρά το μακρινό και να κάνει εφικτό αυτό
που πριν φαινόταν ανέφικτο.
162. Αν θέλετε να εισέλθετε στη σιωπή αυτού
του ιερού, αυτού του θησαυροφυλακίου,
πρέπει να προετοιμάσετε τον δρόμο μόνοι
σας, γιατί μόνο με αληθινή αγνότητα θα
μπορέσετε να εισέλθετε σε αυτό. (22, 36 - 40)
163. Είναι απαραίτητο οι προφήτες μου να
σηκωθούν εκ νέου για να νουθετήσουν την
ανθρωπότητα. Γιατί ενώ υπάρχουν λαοί που
αυτοκαταστρέφονται, τυφλωμένοι από τη
φιλοδοξία και τη βία, εκείνοι που έχουν λάβει
το φως μου και που κρίνουν αμερόληπτα την
ανθρωπότητα, φοβούνται να αναλάβουν το
έργο τους και να διαδώσουν τα καλά νέα.
164. Αν οι άνθρωποι ήξεραν πώς να
προσεύχονται με το πνεύμα, θα άκουγαν τη
φωνή μου, θα δέχονταν την έμπνευσή μου.
Αλλά κάθε φορά που προσεύχονται, υπάρχει
ένα πέπλο πάνω από τα πνευματικά τους
μάτια που τους κρύβει το φως της Παρουσίας
μου. Πρέπει να έρθω στους ανθρώπους τις
στιγμές που το σώμα τους αναπαύεται, να
ξυπνήσω το πνεύμα τους, να τον καλέσω και
να μιλήσω μαζί του. Είναι ο Χριστός που
μπαίνει στην καρδιά σας σαν κλέφτης στη
βαθιά νύχτα για να σπείρει μέσα της τον
σπόρο της αγάπης του. (67, 29)
165 Μάθετε να προσεύχεστε και να
διαλογίζεστε συγχρόνως, έτσι ώστε η γνώση
και η κατανόηση να έρθουν στο φως στον
καθένα σας. (333, 7)

166. Η πνευματικότητα είναι ελευθερία.
Επομένως, όσοι Με ακούνε αυτή τη στιγμή
και έχουν κατανοήσει το νόημα αυτής της
απελευθερωτικής διδασκαλίας, βλέπουν
μπροστά τους να ανοίγεται μια πλατιά
κοιλάδα, στην οποία θα αγωνιστούν και θα
μαρτυρήσουν ότι έχει έρθει η ώρα που ο
Θεός, ο Παντοδύναμος Δημιουργός, ήρθε για
να καθιερώσει το διάλογο μεταξύ Αυτού και
του ανθρώπου. (239, 8)
167 Η διδασκαλία του Χριστού ήταν
πνευματική, αλλά ο άνθρωπος την περιέβαλε
με τελετές και μορφές για να την καταστήσει
προσιτή στα πνευματικά όντα χαμηλού
επιπέδου.
168. Έχετε εισέλθει στην εποχή του
Πνεύματος των μεγάλων αποκαλύψεων, κατά
την οποία η υλοποίηση, η απάτη και η
ατέλεια θα εξαφανιστούν από κάθε λατρεία,
κατά την οποία κάθε άνθρωπος, μέσω του
πνεύματός του, θα αναγνωρίσει τον Θεό του,
ο οποίος είναι όλο πνεύμα. Με αυτόν τον
τρόπο θα ανακαλύψει τη μορφή της τέλειας
κοινωνίας. (195, 77 - 78)
169 Μόλις οι άνθρωποι μάθουν να
συνομιλούν με το πνεύμα μου, δεν χρειάζεται
πλέον να ψάχνουν σε βιβλία ή να κάνουν
ερωτήσεις.
170. Σήμερα εξακολουθούν να ζητούν από
αυτούς που πιστεύουν να μάθουν
περισσότερα, ή αναζητούν γραφές και βιβλία
- με την επιθυμία να βρουν την αλήθεια. (118,
37)
171 Αν μάθαινες να διαλογίζεσαι καθημερινά
για μικρό χρονικό διάστημα και αν ο
διαλογισμός σου αφορούσε την πνευματική
ζωή, θα ανακάλυπτες άπειρες εξηγήσεις και
θα λάμβανες αποκαλύψεις που δεν θα
μπορούσες να λάβεις με κανέναν άλλο τρόπο.
172. Το πνεύμα σας διαθέτει ήδη αρκετό φως
για να Με ρωτήσει, καθώς και για να λάβει
την απάντησή Μου. Το πνεύμα του ανθρώπου
έχει ήδη φτάσει σε ένα μεγάλο ύψος
ανάπτυξης. Παρατηρήστε τους
συνανθρώπους σας από ταπεινές συνθήκες,
οι οποίοι, παρά την έλλειψη γνώσεων, σας
εκπλήσσουν με τις βαθιές παρατηρήσεις τους,
καθώς και με τον σαφή τρόπο με τον οποίο
εξηγούν στον εαυτό τους αυτό που για
πολλούς άλλους είναι κάτι ανεξήγητο. Τα
μαθαίνουν αυτά από βιβλία ή σχολεία;: Όχι,
αλλά έχουν ανακαλύψει από διαίσθηση ή
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ανάγκη το χάρισμα του διαλογισμού, που
αποτελεί μέρος της πνευματικής προσευχής.
Στην απομόνωσή τους, θωρακισμένοι από
επιρροές και προκαταλήψεις, ανακάλυψαν
τον τρόπο επικοινωνίας με το Αιώνιο, το
Πνευματικό, το Αληθινό- και άλλοι
περισσότερο, άλλοι λιγότερο, όλοι όσοι
διαλογίστηκαν πάνω στην αληθινή ουσία της
ζωής έλαβαν πνευματικό φως στο μυαλό
τους. (340, 43 - 44)
173. Με ρωτάτε σε τι συνίσταται η προσευχή
και σας απαντώ: Να επιτρέψετε στο πνεύμα
σας να ανυψωθεί ελεύθερα προς τον Πατέρανα αφεθείτε σε αυτή την πράξη με απόλυτη
εμπιστοσύνη και πίστη- να δεχθείτε στην
καρδιά και στο νου τις εντυπώσεις που
λαμβάνετε μέσω του Πνεύματος- να
επιβεβαιώσετε με αληθινή ταπεινότητα το
θέλημα του Πατέρα. Αυτός που προσεύχεται
με αυτόν τον τρόπο απολαμβάνει την
παρουσία μου σε κάθε στιγμή της ζωής του
και δεν αισθάνεται ποτέ ότι έχει ανάγκη.
(286,11)
174 Στο αγνότερο μέρος της ύπαρξής του, στο
πνεύμα, θα γράψω τον νόμο μου σε αυτόν
τον καιρό, θα κάνω τη φωνή μου να ακουστεί,
θα οικοδομήσω τον ναό μου- διότι ό,τι δεν
υπάρχει στο εσωτερικό του ανθρώπου, ό,τι
δεν υπάρχει στο πνεύμα του, είναι σαν να μην
υπάρχει.
175. Είτε κάποιος χτίζει τεράστιες υλικές
εκκλησίες προς τιμήν Μου, είτε Μου
προσφέρει γιορτές και τελετές γεμάτες
λαμπρότητα - αυτή η προσφορά δεν θα Με
φτάσει, επειδή δεν είναι πνευματική. Κάθε
εξωτερική λατρεία φέρει πάντα ματαιοδοξία
και επίδειξη- αλλά η μυστική προσφορά -αυτή
που ο κόσμος δεν βλέπει και Μου
προσφέρετε από πνεύμα σε πνεύμα- Με
φτάνει λόγω της σεμνότητάς της, της
ειλικρίνειάς της, της αληθοφάνειάς της, με
μια λέξη: επειδή πηγάζει από το πνεύμα.
176. Θυμηθείτε εκείνη την παραβολή Μου
που σας δόθηκε στη Δεύτερη Εποχή, γνωστή
ως η παραβολή του Φαρισαίου και του
Τελώνη, και θα δείτε ότι η διδασκαλία Μου
είναι η ίδια σε όλους τους αιώνες. (280, 68)
177. Γνωρίζετε ότι κάποιοι αγαπιούνται χωρίς
να το αξίζουν; Έτσι σε αγαπώ. Δώστε Μου τον
σταυρό σας, δώστε Μου τις θλίψεις σας,
δώστε Μου τις αποτυχημένες ελπίδες σας,
δώστε Μου το βαρύ φορτίο που κουβαλάτε.

Θα αντιμετωπίσω κάθε πόνο. Αισθανθείτε
ελεύθεροι από το βάρος σας, ώστε να είστε
ευτυχισμένοι.Μπείτε στο ιερό της Αγάπης
Μου και σιωπήστε μπροστά στο βωμό του
σύμπαντος, ώστε το πνεύμα σας να
συνομιλήσει με τον Πατέρα στην πιο όμορφη
γλώσσα: αυτή της αγάπης. (228,73)

Κεφάλαιο 18 - Έργα ελέους και η
κεντρική θέση της αγάπης
Η αναδρομική ευλογία των καλών έργων
1 Παρατηρήστε κάθε είδους ανθρώπινη
δυστυχία, πόνο, ανάγκη, και αφήστε την
καρδιά σας να γίνεται όλο και πιο
συμπονετική στη θέα του πόνου που σας
περιβάλλει παντού.
2 Αν στο εσωτερικό της ύπαρξής σας
αισθάνεστε μια γενναιόδωρη και ευγενική
παρόρμηση να κάνετε το καλό, αφήστε αυτή
την παρόρμηση να κυριαρχήσει και να
εκδηλωθεί. Είναι το πνεύμα που μεταδίδει το
μήνυμά του επειδή βρήκε το σώμα του
(ψυχή) πρόθυμο και έτοιμο. (334, 3 - 4)
3 Φροντίστε η δραστηριότητα της αγάπης να
είναι η πρώτη ανάμεσα στις επιδιώξεις σας,
και ποτέ μη μετανιώσετε για τη φιλανθρωπία
σας- γιατί με αυτή την αρετή θα έχετε τις
μεγαλύτερες ικανοποιήσεις και την ευτυχία
της ύπαρξής σας, και ταυτόχρονα θα
αποκτήσετε όλη τη σοφία, τη δύναμη και την
ανύψωση που κάθε ευγενής νους ποθεί.
4. Δείχνοντας έλεος στους συνανθρώπους
σας, θα εξαγνίσετε το πνεύμα σας και με
αυτόν τον τρόπο θα εξοφλήσετε παλιά χρέη.
Θα εξευγενίσετε την ανθρώπινη ζωή σας και
θα εξυψώσετε την πνευματική σας ζωή.
5 Τότε, όταν μια μέρα φτάσετε στην πύλη
στην οποία θα χτυπήσετε όλοι σας, η ευλογία
σας θα είναι πολύ μεγάλη, γιατί θα ακούσετε
το κάλεσμα καλωσορίσματος που θα σας
δώσει ο πνευματικός κόσμος, το οποίο θα σας
ευλογήσει και θα σας καλέσει στο έργο της
ανανέωσης και της πνευματοποίησης. (308,55
- 56)
6 Σας λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι από τους
εργάτες μου που μπορούν να συμπάσχουν με
την καρδιά τους με τον πόνο εκείνων που
έχουν χάσει την ελευθερία ή την υγεία τους,
και που τους επισκέπτονται και τους
παρηγορούν. Γιατί μια μέρα θα
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ξανασυναντηθούν, σε αυτή ή σε μια άλλη
ζωή, και δεν ξέρετε αν δεν θα έχουν
περισσότερη υγεία, περισσότερη ελευθερία
και περισσότερο φως από εκείνους που τους
έφεραν το μήνυμα της αγάπης σε μια φυλακή
ή σε ένα νοσοκομείο. Τότε θα δείξουν την
ευγνωμοσύνη τους και θα απλώσουν το χέρι
τους σε αυτόν που τους το έδωσε κάποια
άλλη στιγμή.
7 εκείνη η στιγμή που έφερες το Λόγο Μου
κοντά στην καρδιά τους - εκείνη η στιγμή που
το χέρι σου χάιδεψε το μέτωπό τους και τους
έκανες να Με σκεφτούν και να Με νιώσουν δεν θα σβηστεί ποτέ από το μυαλό τους,
όπως ακριβώς στο μυαλό τους θα ξεχαστεί το
πρόσωπό σου και η αδελφική σου φωνή, γι'
αυτό και θα σε αναγνωρίζουν όπου κι αν
βρίσκεσαι. (149, 54 - 55)
8 Όπως η πνοή τού ανέμου και ο ήλιος σας
χαϊδεύει, έτσι, λαέ μου, θα χαϊδεύετε τους
πλησίον σας. Αυτή είναι η εποχή που οι
άποροι και οι ταλαιπωρημένοι αφθονούν.
Καταλάβετε ότι εκείνος που σας ζητάει μια
χάρη, σας δίνει τη χάρη να είστε χρήσιμοι
στους άλλους και να εργάζεστε για τη
σωτηρία σας. Σας δίνει την ευκαιρία να είστε
ελεήμονες και έτσι να γίνετε σαν τον Πατέρα
σας. Γιατί ο άνθρωπος γεννήθηκε για να
σκορπίσει τον σπόρο της καλοσύνης στον
κόσμο. Καταλάβετε, λοιπόν, ότι όποιος σας το
ζητάει, σας κάνει χάρη. (27, 62)

παιδί Σου, και ήδη το πνεύμα μου είναι
γεμάτο ευτυχία". (4, 78 - 81)
13 Μην τρέφετε εγωιστικές επιθυμίες,
σκεπτόμενοι μόνο την πνευματοποίησή σας
και την ανταμοιβή σας- γιατί η απογοήτευσή
σας θα είναι πολύ οδυνηρή όταν εισέλθετε
στο πνευματικό, επειδή θα ανακαλύψετε ότι
στην πραγματικότητα δεν έχετε κερδίσει
ανταμοιβή.
14. Για να καταλάβετε καλύτερα αυτό που
θέλω να σας πω, σας δίνω το εξής
παράδειγμα: Υπάρχουν και υπήρχαν πάντα
άνδρες και γυναίκες που έβαζαν σκοπό να
κάνουν φιλανθρωπικά έργα μεταξύ των
συνανθρώπων τους, και όμως, όταν ήρθαν σε
Μένα, δεν μπορούσαν να Μου δείξουν καμία
αξία για την πνευματική τους ευτυχία. Ποιος
ήταν ο λόγος γι' αυτό; Μπορείτε να
φανταστείτε ότι υπήρξαν θύματα αδικίας εκ
μέρους του πατέρα τους; Η απάντηση είναι
απλή, μαθητές: δεν μπορούσαν να
αποκομίσουν τίποτα καλό για τον εαυτό τους,
επειδή τα έργα τους δεν ήταν ειλικρινή. Γιατί
όταν άπλωναν το χέρι τους για να δώσουν
κάτι, δεν το έκαναν ποτέ από αληθινό
αίσθημα ελέους προς αυτόν που υπέφερε,
αλλά σκεπτόμενοι τον εαυτό τους, τη σωτηρία
τους, την ανταμοιβή τους. Κάποιοι
παρακινήθηκαν σε αυτό από ιδιοτέλεια, άλλοι
από ματαιοδοξία, και αυτό δεν είναι αληθινό
έλεος, διότι δεν ήταν ούτε αισθητό ούτε
ανιδιοτελές. Σας λέω ότι όποιος δεν έχει μέσα
του ειλικρίνεια και αγάπη, δεν σπέρνει την
αλήθεια, ούτε κερδίζει ανταμοιβή.
15. Η φαινομενική φιλανθρωπία μπορεί να
σας δώσει πολλές ικανοποιήσεις στη γη, οι
οποίες προέρχονται από τον θαυμασμό που
προκαλείτε και την κολακεία που λαμβάνετεαλλά το φαινομενικό δεν εισέρχεται στη
βασιλεία μου, μόνο το αληθινό πηγαίνει εκεί.
Εκεί θα πάτε όλοι σας χωρίς να μπορείτε να
κρύψετε την παραμικρή ατιμία ή
ανεντιμότητα. Διότι πριν εμφανιστείτε
ενώπιον του Θεού, θα πρέπει να έχετε αφήσει
στην άκρη τους επίσημους μανδύες, τα
στέμματα, τα διακριτικά, τους τίτλους και όλα
όσα ανήκουν στον κόσμο, προκειμένου να
εμφανιστείτε ενώπιον του Ανώτατου Δικαστή
ως απλά πνευματικά όντα που δίνουν
λογαριασμό ενώπιον του Δημιουργού για το
έργο που τους έχει ανατεθεί. (75, 22 - 24)

Πραγματική και ψεύτικη φιλανθρωπία
9 Μαθητές, το ύψιστο καθήκον σας θα είναι η
δραστηριότητα της αγάπης! Συχνά θα το
κάνετε κρυφά, χωρίς να καυχηθείτε, χωρίς να
αφήσετε το αριστερό χέρι να μάθει τι έχει
κάνει το δεξί. Θα υπάρξουν όμως περιπτώσεις
που η δραστηριότητα της αγάπης σας θα γίνει
αντιληπτή από τους συνανθρώπους σας, ώστε
να μάθουν να συμμετέχουν σε αυτήν.
10 Μην αγχώνεστε για την αμοιβή. Είμαι ο
Πατέρας που ανταμείβει τα έργα των παιδιών
του με δικαιοσύνη, χωρίς να ξεχνάει ούτε ένα.
11 Σας είπα ότι αν δώσετε ένα ποτήρι νερό με
αληθινή αγάπη, δεν θα μείνει
ανεκμετάλλευτο.
12 Μακάριοι είναι εκείνοι που Μου λένε,
όταν φτάνουν σε Μένα: "Κύριε, δεν περιμένω
τίποτα ως ανταμοιβή για τα έργα μου- μου
αρκεί να υπάρχω και να γνωρίζω ότι είμαι
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16. Αυτός που επιθυμεί να είναι χρήσιμος
στον πλησίον του από αγάπη, αφιερώνεται
στο καλό με οποιονδήποτε από τους πολλούς
τρόπους που προσφέρει η ζωή. Γνωρίζει ότι
είναι ένα ανθρώπινο ον που θα βρεθεί έτοιμο
να χρησιμοποιηθεί από τη Θεία Θέληση για
πολύ υψηλούς σκοπούς. Θέλω, ω μαθητές, να
αποκτήσετε γνώση, ώστε να απελευθερώσετε
από τα λάθη τους εκείνους που έχουν χάσει
το μονοπάτι της ανοδικής ανάπτυξης.
17 Η αληθινή αγάπη, αυτή που υπερβαίνει τα
ανθρώπινα αισθήματα της καρδιάς, είναι ο
καρπός της σοφίας. Δείτε πώς, στον λόγο
Μου, σπέρνω τη σοφία στον κόσμο της
φαντασίας σας, και μετά περιμένω τον καρπό
της αγάπης σας.
18 Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να κάνεις
καλό, πολλοί τρόποι για να παρηγορήσεις και
να υπηρετήσεις. Όλα είναι εκφράσεις της
αγάπης, η οποία είναι μία - αγάπη, η οποία
είναι σοφία του πνεύματος.
19 Κάποιοι μπορεί να βαδίζουν στο δρόμο της
επιστήμης, άλλοι στο δρόμο του πνεύματος,
άλλοι πάλι να διέπονται από το συναίσθημα,
αλλά το σύνολο όλων θα αποφέρει
πνευματική αρμονία. (282, 23 - 26)

να δώσετε το παράδειγμα της συγχώρεσης
και να μην υπάρχουν τύψεις στο πνεύμα σας.
Κλείστε τα χείλη σας και αφήστε Με να κρίνω
την υπόθεσή σας.
24 Θεραπεύστε τους αρρώστους,
αποκαταστήστε τη λογική στους
μπερδεμένους. Διώξτε τα πνεύματα που
θολώνουν το μυαλό, και κάντε και τα δύο να
ανακτήσουν το φως που έχουν χάσει. (33, 58 59)
25. Μαθητές: Αυτή η αρχή που σας δίδαξα
στη Δεύτερη Εποχή: να αγαπάτε ο ένας τον
άλλον, ισχύει για όλες τις πράξεις της ζωής
σας.
26 Κάποιοι Μου λένε: "Δάσκαλε, πώς μπορώ
να αγαπήσω τον πλησίον μου, αφού είμαι ένα
ασήμαντο ον, του οποίου η ζωή είναι γεμάτη
με σωματική εργασία;"
27 Σ' αυτούς τους μαθητές μου, τα παιδιά
μου, λέω: Ακόμη και σ' αυτή τη σωματική
εργασία, που δεν φαίνεται να έχει σημασία,
μπορείτε να αγαπάτε τον πλησίον σας, αν
κάνετε τη δουλειά σας με την επιθυμία να
υπηρετήσετε τους συνανθρώπους σας.
28. Φανταστείτε πόσο όμορφη θα ήταν η ζωή
σας αν ο καθένας εργαζόταν με την ιδέα να
κάνει καλό, ενώνοντας τη μικρή του
προσπάθεια με εκείνη των άλλων. Αλήθεια
σας λέω, δεν θα υπήρχε πια δυστυχία. Αλλά η
αλήθεια είναι ότι ο καθένας εργάζεται για τον
εαυτό του, σκεπτόμενος τον εαυτό του και, το
πολύ-πολύ, τα δικά του.
29. Πρέπει όλοι να γνωρίζετε ότι κανείς δεν
μπορεί να είναι αρκετός για τον εαυτό του και
ότι χρειάζεται τους άλλους. Όλοι σας πρέπει
να ξέρετε ότι είστε βαθιά συνδεδεμένοι με
μια παγκόσμια αποστολή, την οποία πρέπει
να εκπληρώσετε ενωμένοι - όχι ενωμένοι με
γήινες υποχρεώσεις, ωστόσο, αλλά ενωμένοι
με συναισθήματα, με έμπνευση και ιδανικά,
με μια λέξη: με αγάπη ο ένας για τον άλλον. Ο
καρπός θα είναι τότε για το καλό όλων. (334,
35 - 37)
30. Σας λέω, μαθητές μου, με τον Νόμο της
αγάπης Μου, ότι αν δεν μπορείτε να κάνετε
τέλεια έργα σαν αυτά που έκανα στον Ιησού,
θα πρέπει τουλάχιστον να κάνετε μια
προσπάθεια στη ζωή σας να τα πλησιάσετε.
Μου αρκεί να δω λίγη καλή θέληση να Με
μιμηθείτε και λίγη αγάπη για τον πλησίον
σας, και θα είμαι μαζί σας, αποκαλύπτοντας

Πνευματική και υλική δραστηριότητα της
αγάπης
20. Αν είστε υλικά φτωχός και για τον λόγο
αυτό δεν μπορείτε να βοηθήσετε τους
γείτονές σας, μην στενοχωριέστε.
Προσευχηθείτε, και θα κάνω το φως να
λάμψει και την ειρήνη να έρθει εκεί που δεν
υπάρχει τίποτα.
21. Η αληθινή φιλανθρωπία, από την οποία
γεννιέται η συμπόνια, είναι το καλύτερο δώρο
που μπορείτε να κάνετε σε όσους έχουν
ανάγκη. Αν, όταν δίνετε ένα νόμισμα, μια
φρατζόλα ψωμί ή ένα ποτήρι νερό, δεν έχετε
το αίσθημα της αγάπης για τον συνάνθρωπό
σας - αληθινά σας λέω, τότε δεν έχετε δώσει
τίποτα, θα ήταν καλύτερα για σας να μη
διαχωρίσετε τον εαυτό σας από αυτό που
δίνετε.
22 Πότε θα γνωρίσετε, ω ανθρωπότητα, τη
δύναμη της αγάπης; Μέχρι τώρα δεν έχετε
κάνει ποτέ χρήση αυτής της δύναμης που
είναι η προέλευση της ζωής. (306, 32 - 33)
23 Μη βλέπετε εχθρούς, αλλά αδελφούς σε
όλους όσους σας περιβάλλουν. Μην απαιτείτε
τιμωρία για κανέναν- να είστε επιεικείς, ώστε
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τη χάρη Μου και τη δύναμή Μου στο δρόμο
σας.
31. Δεν θα είστε ποτέ μόνοι στη μάχη. Αφού
δεν σας αφήνω μόνους όταν σας βαραίνει το
βάρος των αμαρτιών σας, πιστεύετε ότι σας
εγκαταλείπω όταν βαδίζετε το δρόμο σας υπό
το βάρος του σταυρού αυτής της αποστολής
της αγάπης; (103, 28 - 29)

συνοψισμένο στη φράση: "αγαπάτε ο ένας
τον άλλον με την αγάπη που σας έδειξα".
40 Θα έρθει η μέρα που εκείνοι που δεν
έχουν αγαπήσει, απελευθερωμένοι από την
πικρία και τις προκαταλήψεις τους, θα έρθουν
και θα αναπαυθούν μαζί Μου, όπου θα
επιστρέψουν στη ζωή όταν ακούσουν τον
τρυφερό Λόγο Μου με την άπειρη
τρυφερότητα.
41. Αληθινά σας λέω, στην αγάπη είναι η
δύναμή μου, η σοφία μου και η αλήθεια μου.
Είναι σαν μια απροσμέτρητα μακριά σκάλα με
σκαλοπάτια που εμφανίζεται με διαφορετικές
μορφές από τα χαμηλότερα ανθρώπινα όντα
μέχρι τα υψηλότερα πνεύματα που έχουν
φτάσει στην τελειότητα.
42 Αγαπήστε, ακόμα κι αν είναι στο δρόμο
σας, αλλά αγαπήστε πάντα. Μη μισείτε, γιατί
το μίσος αφήνει ίχνη θανάτου, ενώ η αγάπη
σας κάνει να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον και
κάθε κακία σβήνει. (224,34 - 36)
43 Σας λέω: Όποιος δεν εκδηλώνει την αγάπη
του στην υψηλότερη μορφή και με απόλυτη
ειλικρίνεια, δεν αγαπάει. Δεν θα έχει αληθινή
γνώση και θα κατέχει πολύ λίγα. Από την
άλλη πλευρά, αυτός που αγαπάει με όλο του
το πνεύμα και με όλες τις δυνάμεις που του
έχουν δοθεί, θα φέρει μέσα του το φως της
σοφίας και θα αισθάνεται ότι στην
πραγματικότητα είναι ο ιδιοκτήτης όλων
όσων τον περιβάλλουν- γιατί ό,τι ανήκει στον
Πατέρα είναι και ιδιοκτησία των παιδιών του.
(168, 11)
44 Η Αγάπη θα σας δώσει τη σοφία να
κατανοήσετε την αλήθεια που άλλοι
αναζητούν μάταια στα κακοτράχαλα
μονοπάτια της επιστήμης.
45. Αφήστε τον Δάσκαλο να σας καθοδηγεί σε
όλες τις πράξεις, τα λόγια και τις σκέψεις.
Εφοδιαστείτε σύμφωνα με το ευγενικό και
στοργικό παράδειγμά του, τότε θα
εκδηλώσετε τη Θεία Αγάπη. Έτσι θα
αισθάνεστε κοντά στο Θεό, γιατί θα είστε σε
αρμονία μαζί Του.
46 Αν αγαπάτε, θα καταφέρετε να είστε
ευγενικοί, όπως ήταν ο Ιησούς. (21, 10 - 12)
47 Όποιος αγαπάει, καταλαβαίνει- όποιος
μαθαίνει, έχει θέληση- όποιος έχει θέληση,
μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Σας λέω,
όποιος δεν αγαπάει με όλη τη δύναμη του
νου του, δεν θα έχει πνευματική ανύψωση ή
σοφία, ούτε θα κάνει μεγάλα έργα. (24, 41)

Η ολοκληρωμένη έννοια της αγάπης
32 Η διδασκαλία μου σας έχει καταστήσει
πάντοτε σαφές ότι το εσωτερικό της είναι η
αγάπη.
33 Η αγάπη είναι η ουσία του Θεού. Από αυτή
τη δύναμη αντλούν όλα τα όντα για να
ζήσουν- από αυτήν ξεπήδησε η ζωή και όλη η
δημιουργία. Η αγάπη είναι η προέλευση και ο
στόχος στο πεπρωμένο όλων όσων
δημιουργήθηκαν από τον Πατέρα.
34 Με την παρουσία αυτής της δύναμης που
κινεί, φωτίζει και ζωντανεύει τα πάντα, ο
θάνατος εξαφανίζεται, η αμαρτία εξατμίζεται,
τα πάθη φεύγουν, οι ακαθαρσίες ξεπλένονται
και όλα τα ατελή τελειοποιούνται. (295, 32)
35 Σας αποκάλυψα την ύπαρξή μου και τον
λόγο της δικής σας. Σας αποκάλυψα ότι η
φωτιά που δίνει ζωή και ζωογονεί τα πάντα
είναι η αγάπη. Είναι η προέλευση από την
οποία προέκυψαν όλες οι μορφές ζωής.
36 Ιδού, γεννηθήκατε από αγάπη, υπάρχετε
από αγάπη, βρίσκετε συγχώρεση από αγάπη,
και θα είστε από αγάπη στην αιωνιότητα.
(135, 19 - 20)
37. Η αγάπη είναι η προέλευση και ο λόγος
της ύπαρξής σας, ω άνθρωποι. Πώς θα
μπορούσατε να ζήσετε χωρίς αυτό το δώρο;
Πιστέψτε Με, υπάρχουν πολλοί που έχουν
τον θάνατο μέσα τους και άλλοι που είναι
άρρωστοι απλά και μόνο επειδή δεν αγαπούν
κανέναν. Το θεραπευτικό βάλσαμο που
έσωσε πολλούς ήταν η αγάπη, και το θείο
δώρο που ανεβάζει στην αληθινή ζωή, που
λυτρώνει και εξυψώνει, είναι επίσης η αγάπη.
(166, 41)
38 Αγάπη! Αυτοί που δεν αγαπούν κουβαλούν
μια βαθιά θλίψη: να μην κατέχουν, να μην
αισθάνονται το πιο όμορφο και ανώτερο
πράγμα στη ζωή.
39 αυτό ήταν που σας δίδαξε ο Χριστός με τη
ζωή και το θάνατό του και αυτό που σας
κληροδότησε στο Θείο Λόγο του,
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48 Μην αφήσετε την καρδιά σας να γίνει
αλαζονική, γιατί συμβολίζει τη φωτιά της
αιωνιότητας Εκείνου από τον οποίο προήλθαν
όλα τα πράγματα και όπου όλα τα πράγματα
αναβιώνουν.
49 Το πνεύμα χρησιμοποιεί την καρδιά για να
αγαπήσει μέσω του σώματος. Αν αγαπάτε
μόνο σύμφωνα με το νόμο της ύλης, η αγάπη
σας θα είναι φευγαλέα, επειδή είναι
περιορισμένη. Αλλά αν αγαπάτε πνευματικά,
αυτή η αίσθηση θα είναι σαν εκείνη του
Πατέρα, ο οποίος είναι αιώνιος, τέλειος και
αμετάβλητος.
50. Όλη η ζωή και όλα τα κτιστά πράγματα
σχετίζονται με το Πνεύμα, διότι Εκείνος
κατέχει την αιώνια ζωή. Μην περιορίζετε τον
εαυτό σας, αγαπήστε Με και αγαπήστε τον
εαυτό σας, αφού κατέχετε αυτή τη θεϊκή
σπίθα του "είναι" που δεν γνωρίζει όρια στην
αγάπη, η οποία είναι ο ίδιος ο Θεός. (180, 24 26)
51. Ανεβείτε το μονοπάτι που σας οδηγεί στην
κορυφή του βουνού, και με κάθε σας βήμα θα
κατανοείτε καλύτερα τις διδασκαλίες μου και
θα τελειοποιείστε όλο και περισσότερο στην
ερμηνεία του Θείου Μηνύματος.
52. Ποια είναι η γλώσσα του πνεύματος;:
Είναι η αγάπη. Η αγάπη είναι η παγκόσμια
γλώσσα όλων των πνευμάτων. Δεν βλέπετε
ότι και η ανθρώπινη αγάπη μιλάει; Συχνά δεν
χρειάζεται λόγια, μιλάει καλύτερα μέσα από
τις πράξεις, μέσα από τις σκέψεις. Αν η
ανθρώπινη αγάπη εκφράζεται με αυτόν τον
τρόπο, πώς θα είναι η γλώσσα της όταν
τελειοποιηθείτε στους νόμους μου; (316, 59 60)
53. Όταν σκέφτεστε ότι είμαι η σοφία - ότι η
σοφία πηγάζει από την αγάπη. Όταν Με
αναγνωρίζετε ως Δικαστή - αυτή η νομολογία
βασίζεται στην αγάπη. Όταν Με θεωρείτε
ισχυρό - η δύναμή Μου βασίζεται στην
αγάπη. Όταν ξέρετε ότι είμαι αιώνιος - η
αιωνιότητά μου προέρχεται από την αγάπη,
επειδή είναι ζωή και η ζωή κάνει το πνεύμα
αθάνατο.
54. Η Αγάπη είναι φως, είναι ζωή και γνώση.
Και αυτόν τον σπόρο σας έδωσα από την αρχή
των καιρών - τον μοναδικό που έσπειρα, ως
τέλειος γαιοκτήμονας, στα χωράφια που είναι
οι καρδιές σας. (222. 23)

55. Ω άνδρες και γυναίκες του κόσμου, που
μέσα στις επιστήμες σας έχετε ξεχάσει το
μόνο πράγμα που μπορεί να σας κάνει
σοφούς και ευτυχισμένους: έχετε ξεχάσει την
αγάπη που εμπνέει τα πάντα - την αγάπη που
είναι ικανή για τα πάντα και μεταμορφώνει τα
πάντα! Ζείτε μέσα στον πόνο και το σκοτάδιεπειδή δεν εφαρμόζετε την αγάπη που σας
διδάσκω, προκαλείτε τον σωματικό ή
πνευματικό σας πόνο.
56. Για να ανακαλύψετε και να καταλάβετε τα
μηνύματά μου, πρέπει πρώτα να είστε
ευγενικοί και ευγενικοί από καρδιάς, αρετές
που υπάρχουν σε κάθε πνεύμα από τη στιγμή
της δημιουργίας του- αλλά για να μπορέσετε
να νιώσετε το αληθινό, υψηλό συναίσθημα
της αγάπης, πρέπει να πνευματοποιήσετε τον
εαυτό σας καλλιεργώντας τα καλά σας
αισθήματα- αλλά εσείς έχετε θελήσει τα
πάντα στη ζωή εκτός από την πνευματική
αγάπη. (16,31 - 32)
57. Σε όλες τις εποχές, είχατε ηγέτες που σας
δίδαξαν τη δύναμη της αγάπης. Ήταν οι πιο
προχωρημένοι αδελφοί σας, με μεγαλύτερη
γνώση του Νόμου μου και μεγαλύτερη
καθαρότητα στα έργα τους. Σας έδωσαν ένα
παράδειγμα δύναμης, αγάπης και
ταπεινοφροσύνης όταν αντάλλαξαν τη ζωή
τους γεμάτη παρεκτροπές και αμαρτίες με μια
ύπαρξη αφιερωμένη στο καλό, στη θυσία και
στην ενεργό φιλανθρωπία.
58. Από την παιδική ηλικία μέχρι τα γηρατειά,
έχετε σαφή παραδείγματα για όλα όσα
επιτυγχάνονται με τη φιλανθρωπία και για τα
δεινά που προκαλεί η έλλειψη φιλανθρωπίαςαλλά εσείς - πιο αναίσθητοι από τους
βράχους - δεν έχετε μάθει πώς να μαθαίνετε
από τα μαθήματα και τα παραδείγματα που
σας δίνει η καθημερινή ζωή.
59. Έχετε παρατηρήσει ποτέ πώς ακόμη και τα
αρπακτικά ανταποκρίνονται ευγενικά σε ένα
κάλεσμα αγάπης; Με τον ίδιο τρόπο, τα
στοιχεία, οι δυνάμεις της φύσης, μπορούν να
ανταποκριθούν - όλα όσα υπάρχουν στον
υλικό και πνευματικό κόσμο.
60 Γι' αυτό σας λέω να ευλογείτε τα πάντα με
αγάπη, στο όνομα του Πατέρα και
Δημιουργού του σύμπαντος.
61 Το να ευλογείς σημαίνει να διαποτίζεις. Το
να ευλογείς σημαίνει να αισθάνεσαι το καλό,
να το λες και να το μεταδίδεις. Το να ευλογείς

Η υψηλή δύναμη της αγάπης
113

σημαίνει να διαποτίζεις τα πάντα γύρω σου
με σκέψεις αγάπης. (14, 56 – 60)
62. Αληθινά σας λέω, η αγάπη είναι η
αμετάβλητη δύναμη που κινεί το σύμπαν. Η
αγάπη είναι η προέλευση και το νόημα της
ζωής.
63. Τώρα εγκαινιάζω μια εποχή πνευματικής
ανάστασης για όλους, μια εποχή κατά την
οποία θα φέρω σε άνθηση τον ευλογημένο
σπόρο της αγάπης που έριξα στον κόσμο από
το ύψος ενός σταυρού, ανακοινώνοντάς σας
ότι αν οι άνθρωποι αγαπούσαν ο ένας τον
άλλον όπως σας δίδαξα, ο "θάνατος" θα
εξαλειφόταν από τον κόσμο και στη θέση του
θα κυριαρχούσε η ζωή πάνω στους
ανθρώπους και θα εκδηλωνόταν σε όλα τους
τα έργα. (282,13-14)

διαφορετικών σταδίων εξέλιξης. Διεισδύοντας
σε αυτό το βάθος, μέσα στην παιδικότητά
τους, πίστεψαν ότι είδαν τρία Πρόσωπα, ενώ
υπάρχει μόνο ένα Θείο Πνεύμα. Επομένως,
όταν ακούτε το όνομα Ιεχωβά, σκεφτείτε τον
Θεό ως Πατέρα και Κριτή. Όταν σκέφτεστε τον
Χριστό, αναγνωρίστε σ' Αυτόν τον Θεό ως
Δάσκαλο, ως Αγάπη- και όταν προσπαθείτε να
κατανοήσετε την προέλευση του Αγίου
Πνεύματος, να ξέρετε ότι δεν είναι άλλος από
τον Θεό, όταν αποκαλύπτει την απέραντη
σοφία Του σε μαθητές που είναι πιο
προχωρημένοι.
5. Αν είχα βρει την ανθρωπότητα της Πρώτης
Εποχής πνευματικά ανεπτυγμένη όπως είναι
σήμερα, θα της είχα αποκαλύψει τον εαυτό
Μου ως Πατέρα, ως Δάσκαλο και ως Άγιο
Πνεύμα- τότε οι άνθρωποι δεν θα είχαν δει
τρεις θεότητες εκεί που υπάρχει μόνο μία.
Αλλά δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν
σωστά τις διδασκαλίες Μου, και θα είχαν
μπερδευτεί, και θα παρέμεναν μακριά από
τον δρόμο Μου, για να συνεχίσουν να
δημιουργούν προσιτούς και μικρούς θεούς
σύμφωνα με τις ιδέες τους.
6 Μόλις οι άνθρωποι δουν και αποδεχθούν
αυτή την αλήθεια, θα μετανιώσουν που
έκριναν λανθασμένα ο ένας τον άλλον
εξαιτίας ενός λάθους που θα είχαν αποφύγει
με λίγη αγάπη.
7 Αν ο Χριστός είναι Αγάπη, μπορείτε να
πιστέψετε ότι είναι ανεξάρτητος από τον
Ιεχωβά, αφού εγώ είμαι Αγάπη;
8 Αν το Άγιο Πνεύμα είναι Σοφία, πιστεύετε
ότι το Πνεύμα αυτό υπάρχει ανεξάρτητα από
τον Χριστό, αφού εγώ είμαι η Σοφία;
Πιστεύετε ότι ο Λόγος και το Άγιο Πνεύμα
είναι δύο διαφορετικά πράγματα;
9. Αρκεί να γνωρίζουμε μόνο κάτι από τον
λόγο που δίδαξε ο Ιησούς στην ανθρωπότητα
για να καταλάβουμε ότι μόνο ένας Θεός
υπήρξε και θα είναι αιώνια μόνο ένας. Γι'
αυτό είπα μέσω αυτού: "Όποιος γνωρίζει τον
Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα, επειδή αυτός είναι
μέσα μου και εγώ είμαι μέσα του". Αργότερα,
όταν ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει στον
άνθρωπο σε άλλη εποχή, όχι μόνο είπε: "Θα
ξανάρθω", αλλά υποσχέθηκε να στείλει το
Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα του Παρηγορητή, το
Πνεύμα της Αλήθειας.
10 Γιατί να έρθει ο Χριστός χωρίς το Άγιο
Πνεύμα; Δεν θα μπορούσε να φέρει την

V. Μορφές αποκάλυψης του Θεού
Κεφάλαιο 19 - Η Τριάδα του Θεού
Η ενότητα του Θεού με τον Χριστό και το
Άγιο Πνεύμα
1 Το φως του Λόγου Μου θα ενώσει τους
ανθρώπους σε αυτή την Τρίτη Εποχή. Η
αλήθεια Μου θα λάμψει σε κάθε νου,
κάνοντας τις διαφορές των δογμάτων και των
αιρέσεων να εξαφανιστούν.
2 ενώ σήμερα κάποιοι Με αγαπούν στον
Ιεχωβά και αρνούνται τον Χριστό, άλλοι Με
αγαπούν στον Χριστό και δεν γνωρίζουν τον
Ιεχωβά- ενώ κάποιοι αναγνωρίζουν την
ύπαρξή Μου ως Άγιο Πνεύμα, άλλοι
τσακώνονται και διαφωνούν για την Τριάδα
Μου.
3. Και τώρα ζητώ από αυτή την ανθρωπότητα
και όσους την καθοδηγούν πνευματικά: Γιατί
απομακρύνεστε ο ένας από τον άλλον, ενώ
όλοι σας ομολογείτε τον αληθινό Θεό; Αν Με
αγαπάτε στον Ιεχωβά, είστε στην αλήθεια. Αν
Με αγαπάτε μέσω του Χριστού - Αυτός είναι η
οδός, η αλήθεια και η ζωή. Αν Με αγαπάτε ως
Άγιο Πνεύμα, πλησιάζετε στο φως.
4. Έχετε μόνο έναν Θεό, μόνο έναν Πατέρα.
Δεν υπάρχουν τρία Θεία Πρόσωπα που
υπάρχουν στον Θεό, αλλά μόνο ένα Θεϊκό
Πνεύμα που αποκαλύφθηκε στην
ανθρωπότητα κατά τη διάρκεια τριών
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αλήθεια, το φως και την παρηγοριά μαζί Του
με το Πνεύμα Του; (1, 66 - 70, 73 - 76)
11 Εγώ είμαι ο Δάσκαλός σας- αλλά μη με
βλέπετε χωριστά από τον Πατέρα, επειδή εγώ
είμαι ο Πατέρας.
12 Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στον Υιό
και το Άγιο Πνεύμα, επειδή το Άγιο Πνεύμα
και ο Υιός είναι ένα Πνεύμα, και το Πνεύμα
αυτό είμαι εγώ.
13 Βλέπετε στις αποκαλύψεις μου ανά τους
αιώνες έναν Θεό, ο οποίος σας δίδαξε μέσω
πολλαπλών και διαφορετικών μαθημάτων:
ένα βιβλίο με πολλές σελίδες. (256, 4)

των ανθρώπων ακολούθησαν και υπάκουσαν
από φόβο για τη δικαιοσύνη Του, τον
αναζήτησαν αργότερα ως Πατέρα και
Δάσκαλο, όταν ο σπόρος της αγάπης του
Χριστού φύτρωσε στις καρδιές τους. (112, 3)
20. Στέκομαι πάνω από τους καιρούς, πάνω
από όλα τα δημιουργημένα, το Θείο Πνεύμα
Μου δεν υπόκειται σε εξέλιξη. Είμαι αιώνιος
και τέλειος - όχι όπως εσείς, που έχετε πολύ
καλά μια αρχή, που υπόκεισθε απολύτως
στους νόμους της εξέλιξης και επιπλέον
αισθάνεστε την πορεία των καιρών πάνω από
την ύπαρξή σας.
21 Μη λέτε, λοιπόν, ότι ο Πατέρας ανήκει σε
μια μόνο εποχή, ο Χριστός σε μια άλλη, και το
Άγιο Πνεύμα πάλι σε μια άλλη. Διότι ο
Πατέρας είναι αιώνιος και δεν ανήκει σε
καμία εποχή, αλλά οι εποχές είναι δικές Του,
και ο Χριστός, όταν έφυγε ως άνθρωπος, είναι
ο ίδιος ο Θεός, όπως και το Άγιο Πνεύμα, που
δεν είναι άλλο από τον ίδιο τον Πατέρα σας, ο
οποίος ετοιμάζει ανάμεσά σας την
υψηλότερη μορφή εκδήλωσής Του, δηλαδή
χωρίς τη βοήθεια οποιουδήποτε γήινου
μεσίτη. (66, 43)
22 Σας εξήγησα ότι αυτό που ονομάζετε
Πατέρα είναι η απόλυτη δύναμη του Θεού, ο
Παγκόσμιος Δημιουργός, ο μόνος Άκτιστοςότι Αυτός που ονομάζετε "Υιός" είναι ο
Χριστός, δηλαδή η αποκάλυψη της τέλειας
αγάπης του Πατέρα για τα πλάσματά του- και
ότι αυτό που ονομάζετε "Άγιο Πνεύμα" είναι
η Σοφία που ο Θεός σας στέλνει ως φως σε
αυτή την εποχή, κατά την οποία το πνεύμα
σας είναι σε θέση να κατανοήσει καλύτερα τις
αποκαλύψεις μου.
23 Αυτό το φως του Αγίου Πνεύματος, αυτή η
σοφία του Θεού, θα βασιλεύσει σύντομα σε
αυτή την τρίτη εποχή που βλέπετε να
γεννιέται, και θα φωτίσει τα μυαλά μιας
ανθρωπότητας που έχει ανάγκη από
πνευματικότητα, που διψάει για αλήθεια και
πεινάει για αγάπη.
24 Είναι εξίσου αληθές, άνθρωποι, ότι ένας
Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό του στους
ανθρώπους, αν και υπό τρεις διαφορετικές
όψεις: αν αναζητήσετε την αγάπη στα έργα
του Πατέρα σε εκείνη την πρώτη εποχή, θα τη
βρείτε- και αν αναζητήσετε το φως της
σοφίας, θα το ανακαλύψετε ομοίως, όπως
ακριβώς στα έργα και τα λόγια του Χριστού
θα συναντήσετε όχι μόνο την αγάπη, αλλά και

Οι τρεις τρόποι με τους οποίους ο Θεός
αποκαλύπτεται
14 Τώρα γνωρίζετε τον λόγο για τον οποίο ο
Πατέρας αποκαλύφθηκε σταδιακά, και
καταλαβαίνετε επίσης την πλάνη των
ανθρώπων σχετικά με την έννοια της Τριάδας.
15 Μην προσπαθείτε πλέον να Μου δώσετε
φυσική μορφή στη φαντασία σας, γιατί δεν
υπάρχει μορφή στο Πνεύμα Μου, όπως δεν
έχει μορφή η Νοημοσύνη, η Αγάπη ή η Σοφία.
16 Σας το λέω αυτό, επειδή πολλοί Με
φαντάζονται με μορφή γέρου, όταν
σκέφτονται τον Πατέρα- εγώ, όμως, δεν είμαι
γέρων, επειδή είμαι εκτός χρόνου, το Πνεύμα
μου δεν έχει ηλικία.
17. Όταν σκέφτεστε τον Χριστό, σχηματίζετε
αμέσως στο μυαλό σας τη φυσική εικόνα του
Ιησού. Αλλά σας λέω ότι ο Χριστός, η Θεία
Αγάπη που γεννήθηκε με σάρκα, ο Λόγος μου
που έγινε άνθρωπος, όταν άφησε το φυσικό
κέλυφος, συγχωνεύτηκε με το Πνεύμα μου
από το οποίο είχε αναδυθεί.
18. Ωστόσο, όταν μιλάτε για το Άγιο Πνεύμα,
χρησιμοποιείτε το σύμβολο του περιστεριού
για να προσπαθήσετε να το φανταστείτε με
κάποια μορφή. Αλλά σας λέω ότι ο καιρός των
συμβόλων έχει τελειώσει, και ότι για το λόγο
αυτό, όταν αισθάνεστε υπό την επίδραση του
Αγίου Πνεύματος, το λαμβάνετε ως
έμπνευση, ως φως στο πνεύμα σας, ως
διαύγεια που διαλύει αβεβαιότητες,
μυστήρια και σκοτάδια. (39, 42, 44 – 47)
19. Από ηλικία σε ηλικία οι άνθρωποι έχουν
όλο και πιο σαφή ιδέα για Μένα. Εκείνοι που
Με γνώρισαν μέσω του Χριστού έχουν μια
ιδέα πιο κοντά στην αλήθεια από εκείνους
που Με γνωρίζουν μόνο μέσω των νόμων του
Μωυσή. Αυτόν τον Θεό, τον οποίο τα πλήθη
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τη δύναμη και τη σοφία. Τι θα ήταν λοιπόν
παράξενο να ανακαλύψετε στα έργα του
Αγίου Πνεύματος αυτή τη στιγμή τόσο τη
δύναμη, το νόμο και τη δύναμη, όσο και την
αγάπη, την τρυφερότητα και το θεραπευτικό
βάλσαμο; (293, 20 - 21, 25 - 26)
25. Νόμος, αγάπη, σοφία - αυτές είναι οι τρεις
μορφές αποκάλυψης με τις οποίες έχω δείξει
τον εαυτό Μου στον άνθρωπο, ώστε να έχει
μια σταθερή πεποίθηση και μια πλήρη γνώση
του Δημιουργού του στην πορεία της εξέλιξής
του. Αυτές οι τρεις φάσεις της αποκάλυψης
διαφέρουν η μία από την άλλη, αλλά όλες
έχουν μία και την ίδια προέλευση και στο
σύνολό τους αποτελούν την απόλυτη
τελειότητα. (165, 56)
26 Μέσα μου είναι ο Κριτής, ο Πατέρας και ο
Δάσκαλος - τρεις διαφορετικές φάσεις της
αποκάλυψης σε ένα ον, τρία κέντρα δύναμης
και μία ουσία της ύπαρξης: η αγάπη. (109,40)
27 Εγώ είμαι ο Ιεχωβά, που σας έσωσα από
τον θάνατο σε κάθε εποχή. Είμαι ο μοναδικός
Θεός που σας έχει μιλήσει ανά πάσα στιγμή.
Ο Χριστός είναι ο "Λόγος" μου που σας
μίλησε μέσω του Ιησού. Σας είπε: "Όποιος
γνωρίζει τον Υιό, γνωρίζει τον Πατέρα". Και το
Άγιο Πνεύμα που σας μιλάει σήμερα είμαι
επίσης Εγώ, γιατί υπάρχει μόνο ένα Άγιο
Πνεύμα, μόνο ένας Λόγος, και αυτός είναι ο
δικός Μου.
28 ακούστε, μαθητές Μου: στην "Πρώτη
Εποχή" σας έδωσα τον Νόμο, στη Δεύτερη
σας δίδαξα την Αγάπη με την οποία θα πρέπει
να ερμηνεύετε αυτές τις Εντολές, και τώρα, σε
αυτή την Τρίτη Εποχή, σας στέλνω το Φως,
ώστε να διεισδύσετε στο νόημα όλων όσων
σας έχουν αποκαλυφθεί.
29 Γιατί, λοιπόν, θέλετε να ανακαλύψετε τρεις
θεότητες, ενώ υπάρχει μόνο ένα Θείο
Πνεύμα, που είναι το δικό μου;
30 Εγώ έδωσα τον νόμο στους πρώτους
ανθρώπους, και όμως ανακοίνωσα στον
Μωυσή ότι θα στείλω τον Μεσσία. Ο Χριστός,
με τον οποίο σας έδωσα τον "Λόγο" Μου, σας
είπε όταν η αποστολή Του έφτανε ήδη στο
τέλος της: "Επιστρέφω στον Πατέρα από τον
οποίο προήλθα". Σας είπε επίσης, "Ο Πατέρας
και εγώ είμαστε ένα". Αλλά μετά από αυτό,
υποσχέθηκε να σας στείλει το Πνεύμα της
Αλήθειας, το οποίο, σύμφωνα με το θέλημά
Μου και σύμφωνα με την εξέλιξή σας, θα
φωτίσει το μυστήριο των αποκαλύψεών Μου.

31. Αλλά ποιος μπορεί να ρίξει φως στα
μυστικά Μου και να εξηγήσει αυτά τα
μυστήρια; Ποιος μπορεί να λύσει τις
σφραγίδες του βιβλίου της σοφίας Μου εκτός
από Εμένα;
32. Αληθινά σας λέω, το Άγιο Πνεύμα, το
οποίο σήμερα θεωρείτε ότι είναι κάτι
διαφορετικό από τον Ιεχωβά και τον Χριστό,
δεν είναι τίποτε άλλο από τη σοφία που κάνω
γνωστή στο πνεύμα σας για να σας κάνω να
καταλάβετε, να δείτε και να αισθανθείτε την
αλήθεια. (32, 22 - 27)
33. Ενώστε στο μυαλό και το πνεύμα σας τις
αποκαλύψεις Μου ως Θεού, που σας
διακηρύσσουν το Νόμο- τις αποκαλύψεις
Μου ως Πατέρα, που σας αποκαλύπτουν την
άπειρη αγάπη Μου- και τις διδασκαλίες Μου
ως Διδασκάλου, που σας αποκαλύπτουν τη
σοφία Μου, τότε από όλα αυτά θα λάβετε μια
ουσία, μια Θεία πρόθεση: να έρθετε σε Μένα
στο μονοπάτι του πνευματικού φωτός - κάτι
περισσότερο από μια εκδήλωση για σας.
Θέλω να σας οδηγήσω στη δική Μου
Βασιλεία, όπου είμαι πάντα παρών σε σας,
για πάντα μέσα σας. (324, 58)
34. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που οι
άνθρωποι αγωνίζονται να ερμηνεύσουν μια
θεία αποκάλυψη ή να αποκτήσουν σαφήνεια
σε ένα θέμα που παρουσιάζεται στα μάτια
τους ως μυστήριο. Ήδη στη "Δεύτερη Εποχή",
μετά το κηρυκτικό μου έργο στον κόσμο, οι
άνθρωποι συζητούσαν για την
προσωπικότητα του Ιησού, θέλοντας να
μάθουν αν ήταν Θεϊκός ή όχι, αν ήταν ένα με
τον Πατέρα ή ένα ξεχωριστό πρόσωπο από
Αυτόν. Με όλους τους τρόπους έκριναν και
διερευνούσαν τη διδασκαλία μου.
35 Τώρα θα γίνω και πάλι αντικείμενο
ερμηνειών, συζητήσεων, επιχειρημάτων και
ερευνών.
36 Θα εξεταστεί αν το Πνεύμα του Χριστού,
όταν έκανε τον εαυτό του γνωστό, ήταν
ανεξάρτητο από το Πνεύμα του Πατέρα- και
θα υπάρξουν άλλοι που θα πουν ότι το Άγιο
Πνεύμα ήταν αυτό που μίλησε και όχι ο
Πατέρας ή ο Υιός.
37. Αλλά αυτό που αποκαλείτε "Άγιο Πνεύμα"
είναι το Φως του Θεού, και αυτό που
αποκαλείτε "Υιός" είναι ο "Λόγος" Του. Έτσι,
όταν ακούτε αυτή τη λέξη εδώ, όταν κάνετε
χρήση της διδασκαλίας μου για τη "Δεύτερη
Εποχή" ή όταν σκέφτεστε το Νόμο και τις
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αποκαλύψεις της "Πρώτης Εποχής", να
γνωρίζετε ότι βρίσκεστε στην παρουσία του
Ενός Θεού, ακούγοντας το λόγο του και
λαμβάνοντας το φως του πνεύματός του.
(216, 39 - 42)

και το λόγο Μου να ακουστούν σωματικά,
προκειμένου να γίνω κατανοητός στον
άνθρωπο.
44. Είμαι η τέλεια επιστήμη, η προέλευση των
πάντων, η αιτία όλων των αιτιών και το φως
που φωτίζει τα πάντα. Είμαι πάνω από όλα τα
δημιουργημένα πράγματα, πάνω από κάθε
μάθηση. (161, 35 - 36)
45 Τώρα είναι η ώρα της κατανόησης, της
διαφώτισης του πνεύματος και του νου, κατά
την οποία ο άνθρωπος θα Με αναζητήσει
τελικά πνευματικά, επειδή θα
συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός δεν είναι ούτε
πρόσωπο ούτε φανταστική έννοια, αλλά
απεριόριστο και απόλυτο Παγκόσμιο Πνεύμα.
(295, 29)

Ο Θεός ως Δημιουργός Πνεύμα και Πατέρας
38. Είμαι η ουσία όλων όσων δημιουργούνται.
Τα πάντα ζουν μέσα από την άπειρη δύναμή
μου. Είμαι σε κάθε σώμα και σε κάθε μορφή.
Είμαι μέσα στον καθένα σας, αλλά πρέπει να
προετοιμαστείτε και να ευαισθητοποιηθείτε,
ώστε να Με νιώσετε και να Με ανακαλύψετε.
39. Είμαι η πνοή της ζωής για όλα τα όντα,
επειδή είμαι η Ζωή. Γι' αυτό, σας έκανα να
καταλάβετε ότι αν είμαι παρών σε όλα τα
έργα σας, δεν είναι απαραίτητο να φτιάξετε
την εικόνα Μου σε πηλό ή μάρμαρο για να
Με λατρέψετε ή να Με νιώσετε κοντά σας.
Αυτή η έλλειψη κατανόησης το μόνο που
έκανε ήταν να παρασύρει την ανθρωπότητα
στην ειδωλολατρία.
40. Εξαιτίας του λόγου Μου, αισθάνεστε την
αρμονία που υπάρχει μεταξύ του Πατέρα και
όλων των δημιουργημένων πραγμάτων,
καταλαβαίνετε ότι Εγώ είμαι η Ουσία που
τρέφει όλα τα όντα και ότι είστε μέρος του
Εαυτού Μου. (185, 26 - 28)
41. Το Πνεύμα του Πατέρα είναι αόρατο,
αλλά εκδηλώνεται με άπειρες μορφές.
Ολόκληρο το σύμπαν δεν είναι παρά μια
υλική εκδήλωση της Θεότητας. Κάθε τι που
δημιουργείται είναι μια αντανάκλαση της
Αλήθειας.
42. Έχω περιβάλει την ύπαρξη των πνευμάτων
που είναι παιδιά της Θεότητάς μου, ανάλογα
με τον τόπο που κατοικούν, με μια σειρά από
μορφές ζωής στις οποίες έχω τοποθετήσει
σοφία, ομορφιά, ζωτικότητα και νόημα,
προκειμένου να δώσω σε κάθε ένα από αυτά
τα σπίτια την πιο ορατή απόδειξη της
ύπαρξής μου και μια ιδέα της δύναμής μου.
Σας επισημαίνω ότι το νόημα της ζωής
συνίσταται στην αγάπη, στη γνώση, στη
γνώση της αλήθειας. (168, 9 -10)
43. Μαθητές, από Μένα έχουν προέλθει οι
τρεις φύσεις: Το Θείο, το Πνευματικό και το
Υλικό. Ως Δημιουργός και Ιδιοκτήτης όλων
όσων έχουν δημιουργηθεί, μπορώ να σας
μιλήσω με θεϊκό και ταυτόχρονα κατανοητό
τρόπο. Εφόσον η υλική φύση προήλθε από
Μένα, μπορώ επίσης να αφήσω τη φωνή Μου

Χριστός- η αγάπη και ο λόγος του Θεού
46. Πριν ο Πατέρας γίνει γνωστός στην
ανθρωπότητα μέσω του Ιησού, σας έστειλε τις
αποκαλύψεις Του, χρησιμοποιώντας υλικές
μορφές και γεγονότα. Με το όνομα του
Χριστού γνωρίσατε Εκείνον που φανέρωσε
την αγάπη του Θεού ανάμεσα στους
ανθρώπους, αλλά όταν ήρθε στη γη είχε ήδη
αποκαλυφθεί ως Πατέρας, γι' αυτό δεν
πρέπει να λέτε ότι ο Χριστός γεννήθηκε στον
κόσμο - γεννήθηκε ο Ιησούς, το σώμα στο
οποίο κατοίκησε ο Χριστός.
47 Σκεφτείτε, και τελικά θα Με καταλάβετε
και θα αναγνωρίσετε ότι ο Χριστός ήταν πριν
από τον Ιησού, γιατί ο Χριστός είναι η αγάπη
του Θεού. (16, 6 - 7)
48. Εδώ είμαι μαζί σας, δίνοντάς σας δύναμη
να αγωνιστείτε για την αιώνια ειρήνη του
πνεύματός σας. Αλλά αληθινά σας λέω,
ακόμη και πριν η ανθρωπότητα έρθει να Με
γνωρίσει, σας διαφώτιζα ήδη από το άπειρο
και μιλούσα στις καρδιές σας. Διότι, αφού
είμαι Ένα με τον Πατέρα, ήμουν πάντοτε σ'
Αυτόν. Έπρεπε να περάσουν αιώνες πάνω
από την ανθρωπότητα μέχρι ο κόσμος να Με
δεχτεί στον Ιησού και να ακούσει τον Λόγο
του Θεού, αν και πρέπει να σας πω ότι δεν
είχαν όλοι όσοι άκουσαν τη διδασκαλία Μου
εκείνη την εποχή την απαραίτητη πνευματική
ανάπτυξη για να αισθανθούν την παρουσία
του Θεού εν Χριστώ. (300, 3)
49. Στον Ιεχωβά πιστεύατε να αναγνωρίζετε
έναν σκληρό, τρομερό και εκδικητικό Θεό.
Τότε ο Κύριος, για να σας απαλλάξει από το
λάθος σας, σας έστειλε τον Χριστό, τη Θεία
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Αγάπη του, για να γνωρίσετε τον Πατέρα,
"γνωρίζοντας τον Υιό".Κι όμως, η αδαής
ανθρωπότητα, μπλεγμένη εκ νέου στην
αμαρτία της, πιστεύει ότι βλέπει έναν
εξοργισμένο και προσβεβλημένο Ιησού, ο
οποίος περιμένει μόνο την άφιξη εκείνων
στην "Πνευματική Κοιλάδα" που τον
προσέβαλαν, για να τους πει: "φύγετε από
μένα, δεν σας γνωρίζω"- και να τους κάνει να
υποφέρουν αμέσως τα πιο σκληρά
βασανιστήρια στην αιωνιότητα.
50. Είναι καιρός να κατανοήσετε το νόημα
των διδασκαλιών Μου, ώστε να μην πέσετε
σε σφάλματα. Η θεϊκή αγάπη δεν θα σας
εμποδίσει να έρθετε σε Μένα, αλλά αν δεν
επανορθώσετε τα λάθη σας, ο αδυσώπητος
κριτής της συνείδησής σας θα σας πει ότι δεν
είστε άξιοι να εισέλθετε στη Βασιλεία του
Φωτός. (16, 46 - 47)
51. Θέλω να γίνετε σαν τον Δάσκαλό σας, να
αποκαλείτε τους εαυτούς σας σωστά μαθητές
μου. Η κληρονομιά μου είναι η αγάπη και η
σοφία. Ήταν ο Χριστός που ήρθε σε σας, και
είναι ο Χριστός που σας μιλάει αυτή τη
στιγμή- αλλά μην προσπαθήσετε να Με
διαχωρίσετε από τον Θεό ή να Με δείτε έξω
από Αυτόν, γιατί είμαι και ήμουν πάντοτε Ένα
με τον Πατέρα.
52. Σας είπα ότι ο Χριστός είναι η Θεία Αγάπηεπομένως, μην προσπαθείτε να Με χωρίσετε
από τον Πατέρα. Πιστεύετε ότι είναι ένας
Πατέρας χωρίς αγάπη για τα παιδιά του; Πώς
σας ήρθε αυτή η ιδέα; Είναι καιρός να το
αναγνωρίσετε αυτό.
53 Κανείς ας μη ντρέπεται να αποκαλεί τον
Θεό, τον Δημιουργό, Πατέρα, γιατί αυτό είναι
το αληθινό Του όνομα. (19, 57 - 58)
54 Στον Ιησού ο κόσμος είδε τον Θεό του να
γίνεται άνθρωπος. Οι άνθρωποι λάμβαναν
από αυτόν μόνο μαθήματα αγάπης,
διδασκαλίες άπειρης σοφίας, αποδείξεις
τέλειας δικαιοσύνης, αλλά ποτέ ούτε μια λέξη
βίας, ούτε μια πράξη ή ένα σημάδι
μνησικακίας. Αντίθετα, δείτε πόσο πολύ
προσβλήθηκε και χλευάστηκε. Είχε εξουσία
και κάθε δύναμη στα χέρια του, τέτοια που
όλος ο κόσμος δεν έχει, αλλά ήταν
απαραίτητο ο κόσμος να γνωρίσει τον Πατέρα
του στην αληθινή του φύση, την αληθινή του
δικαιοσύνη και το έλεος.
55 Στον Ιησού ο κόσμος είδε έναν Πατέρα που
δίνει τα πάντα για τα παιδιά του χωρίς να

απαιτεί τίποτα για τον εαυτό του σε
αντάλλαγμα- έναν Πατέρα που συγχωρεί τις
πιο βαριές προσβολές με άπειρη αγάπη χωρίς
ποτέ να εκδικείται, και έναν Πατέρα που, αντί
να αφαιρεί τη ζωή των παιδιών του που τον
προσβάλλουν, τα συγχωρεί και τους δείχνει
τον δρόμο για την πνευματική τους λύτρωση
με το αίμα Του. (160, 46 - 47)
56. Ως άνθρωπος, ο Ιησούς ήταν το ιδανικό
σας και η πραγμάτωση της τελειότητας- για
να έχετε σ' αυτόν ένα παράδειγμα άξιο να
ακολουθήσετε, ήθελα να σας διδάξω τι
πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να γίνει
όμοιος με τον Θεό του.
57 Υπάρχει ένας Θεός, και ο Χριστός είναι Ένα
μαζί Του, επειδή είναι ο "Λόγος" της
Θεότητας, ο μόνος τρόπος μέσω του οποίου
μπορείτε να φτάσετε στον Πατέρα όλων των
δημιουργημένων πραγμάτων. (21, 33 - 34)
58 Μαθητές, ο Χριστός είναι η υπέρτατη
εκδήλωση της Θείας Αγάπης, είναι το φως
που είναι ζωή στις περιοχές του πνεύματοςτο φως που διαπερνά το σκοτάδι και
αποκαλύπτει την αλήθεια μπροστά σε κάθε
πνευματικό βλέμμα, διαλύει τα μυστήρια,
ανοίγει την πόρτα και δείχνει το δρόμο προς
τη σοφία, την αιωνιότητα και την τελειότητα
του πνεύματος. (91, 32)
Το Άγιο Πνεύμα - η αλήθεια και η σοφία του
Θεού
59. Στη σοφία βρίσκεται η θεραπευτική
δύναμη και η παρηγοριά που λαχταρά η
καρδιά σας. Γι' αυτό, σας υποσχέθηκα κάποτε
το πνεύμα της αλήθειας ως πνεύμα
παρηγοριάς.
60 Αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να
έχουμε πίστη για να μη σταματήσουμε στο
δρόμο της ανάπτυξης, ούτε να νιώθουμε
φόβο για τις δοκιμασίες. (263, 10 - 11)
61 Αυτή είναι η Εποχή του Φωτός, στην οποία
η Θεία Σοφία, που είναι το φως του Αγίου
Πνεύματος, θα φωτίσει ακόμη και τις πιο
μυστικές γωνιές της καρδιάς και του νου.
(277, 38)

Κεφάλαιο 20 - Μαρία, η μητρική
αγάπη του Θεού
Η επίγεια ύπαρξη της Μαρίας στην
ταπεινότητα
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1 Η Μαρία είναι το λουλούδι του Ουράνιου
Κήπου μου, η ουσία της οποίας βρισκόταν
πάντα στο πνεύμα μου.
2 Βλέπετε αυτά τα λουλούδια εδώ, που
κρύβουν την ομορφιά τους στην ταπεινότητα;
Παρομοίως, η Μαρία ήταν και είναι: μια
ανεξάντλητη πηγή ομορφιάς για όσους είναι
σε θέση να την κοιτάξουν με αγνότητα και
σεβασμό, και ένας θησαυρός καλοσύνης και
τρυφερότητας για όλα τα όντα.
3 Η Μαρία διέσχισε τον κόσμο κρύβοντας τη
θεϊκή της φύση- ήξερε ποια ήταν και ποιος
ήταν ο Υιός της, αλλά αντί να καυχιέται γι'
αυτή τη χάρη, δήλωσε ότι είναι μόνο
υπηρέτρια του Υψίστου, όργανο των
συμβουλών του Κυρίου. (8, 42 - 43, 46)
4 Η Μαρία γνώριζε ότι θα δεχόταν έναν
Βασιλιά ισχυρότερο και μεγαλύτερο από
όλους τους βασιλιάδες της γης. Γι' αυτό όμως
στέφθηκε βασίλισσα μεταξύ των ανδρών;
Μήπως τα χείλη της διακήρυτταν σε πλατείες,
δρόμους, απλές καλύβες ή παλάτια ότι θα
γινόταν η Μητέρα του Μεσσία, ότι ο
"Μονογενής Υιός" του Πατέρα θα έβγαινε από
τη μήτρα της;
5 Σίγουρα όχι, λαέ μου: η μεγαλύτερη
ταπεινοφροσύνη, πραότητα και χάρη ήταν
μέσα της, και η υπόσχεση έγινε
πραγματικότητα. Η καρδιά της ανθρώπινης
μητέρας έγινε ευτυχισμένη, και ακόμη και
πριν γεννήσει - εκείνη τη στιγμή και στη
συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του
Υιού - ήταν η πιο στοργική μητέρα που
γνώριζε πνευματικά τον προορισμό του
Ιησού, την αποστολή που έπρεπε να
εκπληρώσει μεταξύ των ανθρώπων και αυτό
που είχε έρθει να κάνει. Ποτέ δεν
εναντιώθηκε σε αυτό το πεπρωμένο, γιατί
συμμετείχε στο ίδιο έργο.
6 Αν κατά καιρούς έχυνε δάκρυα, ήταν το
κλάμα της ανθρώπινης μητέρας, ήταν η
σωματική φύση που αισθανόταν τον πόνο του
γιου, της ίδιας της της σάρκας.
7 Ήταν, όμως, μαθήτρια του Διδασκάλου, του
Υιού της; Όχι, η Μαρία δεν χρειαζόταν να
μάθει τίποτα από τον Ιησού. Ήταν μέσα στον
ίδιο τον Πατέρα και είχε ενσαρκωθεί μόνο για
να εκπληρώσει αυτό το όμορφο και δύσκολο
έργο.
8 Περιοριζόταν η Καρδιά αυτής της εξαίρετης
Μητέρας στο να αγαπάει μόνο τον πιο
αγαπημένο της Υιό; Σίγουρα όχι- μέσα από

αυτή τη μικρή ανθρώπινη καρδιά η μητρική
καρδιά εκδηλώθηκε με παρηγοριά και
μεγαλειώδη λόγια, με συμβουλές και
ευεργεσίες, με θαύματα, με φως και αλήθεια.
9 Ποτέ δεν έκανε επίδειξη του εαυτού της,
ποτέ δεν παρερμήνευσε τον λόγο του
Δασκάλου. Αλλά όπως ακριβώς ήταν στα
πόδια της κούνιας που χρησίμευε ως λίκνο
της, έτσι ήταν και στα πόδια του σταυρού
πάνω στον οποίο ο Υιός, ο Δάσκαλος, ο
Πατέρας όλης της δημιουργίας πέθανε και
άφησε την τελευταία Του πνοή ως άνθρωπος.
10 Έτσι εκπλήρωσε το πεπρωμένο της ως
ανθρώπινη μητέρα και αποτέλεσε ένα
εξαίρετο παράδειγμα για όλες τις μητέρες και
όλους τους ανθρώπους. (360, 28 - 31)
Η Μαρία και ο Ιησούς
11 Συχνά ο κόσμος αναρωτιέται γιατί ο
Ιησούς, ακόμη και μετά τη σταύρωσή του,
επέτρεψε στον εαυτό του να τον δει η
αμαρτωλή Μαγδαληνή και στη συνέχεια πήγε
να δει τους μαθητές του, αλλά δεν είναι
γνωστό ότι επισκέφθηκε τη Μητέρα του. Σ'
αυτό σας λέω ότι δεν ήταν απαραίτητο να
γίνω γνωστός στη Μαρία με τον ίδιο τρόπο
που έκανα σ' αυτήν. Διότι η ένωση μεταξύ του
Χριστού και της Μαρίας υπήρχε πάντοτε, πριν
ακόμη υπάρξει ο κόσμος.
12. Μέσω του Ιησού αποκαλύφθηκα στην
ανθρωπότητα για να σώσω τους αμαρτωλούς
και τους άφησα να Με κοιτάξουν μετά τη
Σταύρωση για να αναζωογονήσω την πίστη
όσων Με είχαν ανάγκη. Αλλά αληθινά, σας
λέω, η Μαρία, ως άνθρωπος, η στοργική
Μητέρα Μου, δεν χρειάστηκε να πλυθεί από
κανένα λεκέ, ούτε θα μπορούσε να έχει
έλλειψη πίστης, γιατί ήξερε ποιος ήταν ο
Χριστός πριν ακόμα Του προσφέρει τη
μητρική της μήτρα.
13. Δεν ήταν απαραίτητο να εξανθρωπίσω το
Πνεύμα Μου για να επισκεφθώ εκείνη που,
με την ίδια αγνότητα και ευγένεια με την
οποία Με δέχτηκε στη μήτρα της, Με
επέστρεψε στη Βασιλεία από την οποία είχα
έρθει. Αλλά ποιος θα μπορούσε να γνωρίζει
τον τρόπο με τον οποίο της μίλησα στη
μοναξιά της και το θείο χάδι με το οποίο την
περιέβαλε το Πνεύμα Μου;
14 Έτσι απαντώ σ' αυτούς που Μου έκαναν
αυτή την ερώτηση, επειδή συχνά πίστευαν ότι
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η πρώτη επίσκεψη του Ιησού έπρεπε να γίνει
στη μητέρα Του.
15 πόσο διαφορετική έπρεπε να είναι η
μορφή με την οποία έγινα γνωστός στη
Μαρία από εκείνη που χρησιμοποίησα για να
γίνω αισθητός στη Μαγδαληνή και τους
μαθητές Μου. (30, 17 - 21)

ότι ήταν και παρθένα και μητέρα. Ο λόγος γι'
αυτό είναι ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση
του άπιστος και δεν ξέρει πώς να κρίνει τα
Θεία Έργα με αφυπνισμένο πνεύμα. Αν
μελετούσε τις γραφές και ερευνούσε την
ενσάρκωση της Μαρίας και τις ζωές των
προγόνων της, θα ήξερε τελικά ποια είναι.
(221, 3)
23 Η πιο τρυφερή αγάπη του Θεού προς τα
πλάσματά του δεν έχει μορφή.
. Ωστόσο, στη Δεύτερη Εποχή πήρε τη μορφή
γυναίκας στη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού.
Η μορφή της Μαρίας που είναι γνωστή από
τις εμφανίσεις της Παρθένου Μαρίας πρέπει
επομένως να θεωρηθεί μόνο ως πνευματική
μορφή αποκάλυψης που υιοθετείται για
σύντομο χρονικό διάστημα.
24. Καταλάβετε ότι η Μαρία υπήρχε πάντοτε,
αφού η ουσία της, η αγάπη της, η
τρυφερότητά της ήταν πάντοτε στη Θεότητα.
25 Πόσες θεωρίες και πλάνες δημιούργησαν
οι άνθρωποι για τη Μαρία! Για τη μητρότητά
της, τη σύλληψή της και την αγνότητά της.
Πόσο πολύ έχουν βλασφημήσει στην πορεία!
26. Την ημέρα που θα καταλάβουν
πραγματικά αυτή την καθαρότητα, θα πουν
στον εαυτό τους: "Θα ήταν καλύτερα για μας
αν δεν είχαμε γεννηθεί ποτέ". Δάκρυα φωτιάς
θα καίνε τις ψυχές τους. Τότε η Παναγία θα
τους τυλίξει με τη χάρη της, η Θεία Μητέρα
θα τους προστατεύσει με το μανδύα της και ο
Πατέρας θα τους συγχωρήσει, λέγοντας με
άπειρη αγάπη: "Προσέχετε και προσεύχεστε,
γιατί σας συγχωρώ και μέσα σας συγχωρώ και
ευλογώ τον κόσμο". (171, 69 - 72)

Η παρθενία της Μαρίας
16 Στην κορυφή του βουνού όπου βρίσκεται ο
Δάσκαλος, βρίσκεται επίσης η Μαρία, η
Παγκόσμια Μητέρα - εκείνη που έγινε
γυναίκα στη "Δεύτερη Εποχή", ώστε να γίνει
πραγματικότητα το θαύμα της ενσάρκωσης
του "Θείου Λόγου".
17 Ο άνθρωπος συχνά έκρινε και ερεύνησε τη
Μαρία, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο
Ιησούς ήρθε στον κόσμο, και οι κρίσεις αυτές
έσκισαν το ένδυμα της αγνότητας του
μητρικού Πνεύματος, η καρδιά του οποίου
έκανε το αίμα του να κυλήσει στον κόσμο.
18 Έχω απομακρύνει τα πέπλα του αγνώστου,
για να απομακρύνω την αμφιβολία του
άπιστου και να του δώσω τη γνώση των
πνευματικών διδασκαλιών.
19 Οι άνθρωποι έκαναν από την αλήθεια μου,
που είναι σαν δρόμος, πολλούς
παραδρόμους, στους οποίους κυρίως
πλανώνται. Ενώ άλλοι ζητούν τη μεσολάβηση
της Ουράνιας Μητέρας και άλλοι την
παρεξηγούν, ο μανδύας της αγάπης και της
τρυφερότητας τυλίγει όλους αιώνια.
20. Από την αρχή των καιρών αποκάλυψα την
ύπαρξη της Πνευματικής Μητέρας, για την
οποία μιλούσαν οι προφήτες, πριν ακόμη
γεννηθεί. (228, 1 - 5)
21 Η Μαρία στάλθηκε για να αποκαλύψει την
αρετή της, το παράδειγμά της και την τέλεια
θεότητά της. Δεν ήταν μια γυναίκα όπως όλες
οι άλλες μεταξύ των ανδρών. Ήταν μια
γυναίκα διαφορετικής φύσης, και ο κόσμος
μελετούσε τη ζωή της, μάθαινε τον τρόπο
σκέψης και συναισθήματός της, γνώριζε την
αγνότητα και τη χάρη του πνεύματος και του
σώματός της.
22 Αποτελεί παράδειγμα απλότητας,
ταπεινότητας, ανιδιοτέλειας και αγάπης. Αλλά
παρόλο που η ζωή της ήταν γνωστή στον
κόσμο εκείνης της εποχής και στις επόμενες
γενιές, υπάρχουν πολλοί που δεν
αναγνωρίζουν την αρετή της, την παρθενία
της. Δεν μπορούν να εξηγήσουν το γεγονός

Το παράδειγμα της Μαρίας για τις γυναίκες
27 Η ζωή του Διδασκάλου σας είναι
παράδειγμα για όλους τους ανθρώπους.
Επειδή όμως η γυναίκα δεν είχε οδηγίες για
το έργο της ως μητέρα, η Μαρία στάλθηκε σε
αυτήν ως η ενσάρκωση της θεϊκής
λεπτότητας, η οποία εμφανίστηκε ως γυναίκα
ανάμεσα στους ανθρώπους, για να σας δώσει
επίσης το θεϊκό της παράδειγμα
ταπεινοφροσύνης. (101, 58)
28 Ευλογημένες γυναίκες, και εσείς ανήκετε
στην αποστασία μου. Δεν υπάρχει καμία
διαφορά μεταξύ του πνεύματος του
ανθρώπου και του δικού σας, ακόμη και αν
είστε σωματικά διαφορετικοί και ακόμη και
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αν η αποστολή του καθενός είναι
διαφορετική.
29 Πάρτε τον Ιησού ως κύριο του πνεύματός
σας και ακολουθήστε τον στο μονοπάτι που
σας έχει χαράξει η αγάπη του. Κάντε τον λόγο
του δικό σας και αγκαλιάστε τον σταυρό του.
30. Μιλάω στο πνεύμα σας με τα ίδια λόγια
με τα οποία μιλάω στους ανθρώπους, επειδή
είστε πνευματικά ίσοι. Παρ' όλα αυτά, αν η
γυναικεία καρδιά σας αναζητά ένα
παράδειγμα προς μίμηση, αν χρειάζεστε
τέλεια παραδείγματα για να σας στηρίξουν
στην τελειοποίησή σας στη ζωή, θυμηθείτε τη
Μαρία, παρατηρήστε την καθ' όλη τη
διάρκεια της επίγειας ζωής της.
31 Ήταν θέλημα του Πατέρα να καταγραφεί η
ταπεινή ζωή της Μαρίας από τους μαθητές
μου, οι οποίοι τη γνώρισαν σε όλη τη
διακονία της και συζήτησαν μαζί της.
32 Αυτή η ζωή - ταπεινή για όσους τη
γνωρίζουν - ήταν λαμπερή από τη γέννησή
της μέχρι το τέλος της στον κόσμο. Η Μαρία
έγραψε πολλές σελίδες γεμάτες αγάπη, με
την ταπεινοφροσύνη του πνεύματός της, με
την άπειρη τρυφερότητά της, με την
καθαρότητα της καρδιάς της, με την αγάπη
της για την ανθρωπότητα, την οποία εξέφραζε
περισσότερο με τη σιωπή παρά με λόγια,
γνωρίζοντας ότι Εκείνος που θα μιλούσε
στους ανθρώπους ήταν ο Χριστός.
33. Το πνεύμα της Μαρίας ήταν η ίδια η
Μητρική Αγάπη, που εκπορευόταν από τον
Πατέρα, για να δώσει στην ανθρωπότητα το
τέλειο παράδειγμα ταπεινοφροσύνης,
υπακοής και πραότητας. Η πορεία της στον
κόσμο ήταν ένα μονοπάτι από φως, η ζωή της
ήταν απλή, μεγαλειώδης και αγνή. Σε αυτήν
εκπληρώθηκαν οι προφητείες που ανήγγειλαν
ότι ο Μεσσίας θα γεννιόταν από παρθένα.
34 Μόνο αυτή μπόρεσε να κυοφορήσει στη
μήτρα της το σπέρμα του Θεού, μόνο αυτή
ήταν άξια να παραμείνει ως Πνευματική
Μητέρα της ανθρωπότητας μετά την
εκπλήρωση της αποστολής της στον Ιησού.
35 Γι' αυτό, γυναίκες, η Μαρία είναι το τέλειο
πρότυπό σας. Αλλά στραφείτε προς αυτήν και
πάρτε την ως πρότυπο στη σιωπή της, στα
έργα της ταπείνωσης, της άπειρης
αυταπάρνησης από αγάπη για τους
αναξιοπαθούντες, στον σιωπηλό πόνο της,
στη συμπόνια της που συγχωρεί τα πάντα και

στην αγάπη της που είναι μεσιτεία,
παρηγοριά και γλυκιά βοήθεια.
36. Παρθένοι, σύζυγοι, μητέρες, κορίτσια
χωρίς γονείς ή χήρες, μοναχικές γυναίκες,
εσείς που έχετε μια καρδιά τρυπημένη από
πόνο - αποκαλέστε τη Μαρία την αγαπητική
και στοργική μητέρα σας, καλέστε την στις
σκέψεις σας, δεχτείτε την στο πνεύμα σας και
νιώστε την στην καρδιά σας. (225, 46 - 54)
Η Μαρία ως Συνήγορος, Παρηγορήτρια και
Συμπαραστάτρια της ανθρωπότητας
37. Η Μαρία περπάτησε σιωπηλά μέσα στον
κόσμο, αλλά γέμισε τις καρδιές με ειρήνη,
μεσίτευσε για τους άπορους, προσευχήθηκε
για όλους και στο τέλος έχυσε τα δάκρυα της
συγχώρεσης και της συμπόνιας για την άγνοια
και την κακία των ανθρώπων. Γιατί να μη
στραφείτε στη Μαρία, αν θέλετε να έρθετε
στον Κύριο, αφού μέσω αυτής λάβατε τον
Ιησού; Η Μητέρα και ο Υιός δεν ενώθηκαν την
ώρα του θανάτου του Σωτήρα; Εκείνη τη
στιγμή δεν αναμίχθηκε το αίμα του Υιού με τα
δάκρυα της Μητέρας; (8, 47)
38. Κληροδότησα στον κόσμο, από τον
σταυρό, το βιβλίο της ζωής και της
πνευματικής σοφίας, ένα βιβλίο που θα
ερμηνευόταν και θα κατανοούνταν από τους
ανθρώπους σε όλους τους αιώνες, τους
αιώνες και τις εποχές. Γι' αυτό, είπα στη
Μαρία, συγκλονισμένη από τον πόνο, στους
πρόποδες του σταυρού: "Γυναίκα, αυτός είναι
ο Υιός σου", δείχνοντας με το βλέμμα Μου
τον Ιωάννη, ο οποίος εκείνη τη στιγμή
ενσάρκωνε την ανθρωπότητα, αλλά την
ανθρωπότητα που μεταμορφώθηκε σε καλό
μαθητή του Χριστού, την πνευματοποιημένη
ανθρωπότητα.
39 Απευθύνθηκα επίσης στον Ιωάννη με τα
λόγια: "Γιε μου, αυτή είναι η μητέρα σου" λόγια που θα σας εξηγήσω τώρα.
40. Η Μαρία ενσάρκωσε την αγνότητα, την
υπακοή, την πίστη, την τρυφερότητα και την
ταπεινότητα. Κάθε μία από αυτές τις αρετές
είναι ένα σκαλί της σκάλας πάνω στην οποία
κατέβηκα στον κόσμο για να γίνω άνθρωπος
μέσα στη μήτρα αυτής της αγίας και αγνής
γυναίκας.
41 Ότι η τρυφερότητα, η αγνότητα και η
αγάπη είναι η θεία μήτρα στην οποία
γονιμοποιείται ο σπόρος της ζωής.
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42 εκείνη η σκάλα με την οποία κατέβηκα σε
σας για να γίνω άνθρωπος και να κατοικήσω
με τα παιδιά Μου είναι η ίδια που σας
προσφέρω για να ανεβείτε πάνω της σε
Μένα, μεταμορφώνοντας τους εαυτούς σας
από ανθρώπινα όντα σε πνεύματα φωτός.
43. Η Μαρία είναι η σκάλα, η Μαρία είναι η
μητρική μήτρα. Γυρίστε προς αυτήν και θα Με
συναντήσετε. (320, 68 - 73)
44 Σε άφησα Μαρία στους πρόποδες του
σταυρού, στο λόφο που δέχτηκε το Αίμα μου
και τα δάκρυα της Μητέρας. Εκεί παρέμεινε
περιμένοντας τα παιδιά της, γιατί αυτή θα
είναι που θα πάρει το σταυρό από τους
ώμους τους και θα τους δείξει το δρόμο για
τον ουρανό. (94, 73)
45 Το μήνυμα της Μαρίας ήταν ένα μήνυμα
παρηγοριάς, τρυφερής φροντίδας,
ταπεινότητας και ελπίδας. Έπρεπε να έρθει
στη γη για να κάνει γνωστή τη μητρική της
φύση και να προσφέρει την παρθένα μήτρα
της ώστε μέσα σε αυτήν να γίνει άνθρωπος ο
"Λόγος".
46. Αλλά η αποστολή της δεν τελείωσε στη γη.
Πέρα από αυτόν τον κόσμο ήταν η αληθινή
της πατρίδα, από όπου μπορεί να απλώσει
έναν μανδύα συμπόνιας και φροντίδας πάνω
από όλα τα παιδιά της, από όπου μπορεί να
ανιχνεύσει τα βήματα των χαμένων και να
χύσει την Ουράνια Παρηγοριά της στους
πάσχοντες.
47. Πολλούς αιώνες πριν η Μαρία έρθει στον
κόσμο για να εκπληρώσει ένα θεϊκό
πεπρωμένο - να γίνει άνθρωπος μέσα σε μια
γυναίκα - ένας προφήτης του Θεού την
ανακοίνωσε. Μέσω αυτού μάθατε ότι μια
παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει έναν
Υιό, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ, που
σημαίνει: ο Θεός μαζί μας.
48 Στη Μαρία, μια γυναίκα χωρίς ψεγάδι,
στην οποία κατέβηκε το Πνεύμα της αγάπης
της Ουράνιας Μητέρας, εκπληρώθηκε η θεία
υπόσχεση που είχε αναγγείλει ο προφήτης.
49 Από τότε τη γνώρισε ο κόσμος, και οι
άνθρωποι και οι λαοί μιλούν το όνομά της με
αγάπη, και στον πόνο τους τη νοσταλγούν ως
μητέρα τους.
50 Την αποκαλείτε Μητέρα των Θλίψεων,
επειδή γνωρίζετε ότι ο κόσμος έσπρωξε το
σπαθί του πόνου στην καρδιά της, και από τη
φαντασία σας δεν φεύγει αυτό το θλιμμένο

πρόσωπο και αυτή η έκφραση άπειρης
θλίψης.
51 Σήμερα θέλω να σας πω να απομακρύνετε
από την καρδιά σας αυτή την αιώνια εικόνα
του πόνου και να σκεφτείτε τη Μαρία ως μια
ευγενική, χαμογελαστή και στοργική μητέρα
που εργάζεται πνευματικά και βοηθάει όλα
τα παιδιά της να εξελιχθούν προς τα πάνω
στο μονοπάτι που χάραξε ο Δάσκαλος.
52. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η αποστολή της
Μαρίας δεν περιορίστηκε στη μητρότητα επί
της γης; Ούτε η εκδήλωσή της στη "Δεύτερη
Εποχή" ήταν η μοναδική, αλλά μια νέα εποχή
της επιφυλάσσεται, στην οποία θα μιλάει
στους ανθρώπους από πνεύμα σε πνεύμα.
53 Ο μαθητής μου Ιωάννης, προφήτης και
μάντης, είδε στην έκστασή του μια γυναίκα
ντυμένη με τον ήλιο, μια παρθένα, που
ακτινοβολούσε από φως.
54 Αυτή η γυναίκα, αυτή η παρθένος είναι η
Μαρία, η οποία θα δεχτεί στη μήτρα της όχι
έναν νέο Σωτήρα, αλλά έναν ολόκληρο κόσμο
ανθρώπων που θα τρέφονται μέσα της με
αγάπη, με πίστη και ταπείνωση, για να
ακολουθήσουν τα θεϊκά βήματα του Χριστού,
του Διδασκάλου κάθε τελειότητας.
55. Ο Προφήτης είδε εκείνη τη γυναίκα να
υποφέρει σαν να γεννούσε, αλλά αυτός ο
πόνος ήταν εκείνος του εξαγνισμού των
ανθρώπων, της εξιλέωσης των πνευμάτων.
Όταν ο πόνος τελειώσει, θα γίνει φως στα
πνεύματα και η χαρά θα γεμίσει το πνεύμα
της Παγκόσμιας Μητέρας σας. (140, 44 - 52)
Η θεία φύση της Μαρίας
56. Ο μανδύας της Ουράνιας Μητέρας σας
έχει δώσει σκιά στον κόσμο από την
αιωνιότητα και προστατεύει με αγάπη τα
παιδιά Μου, που είναι και δικά σας. Η Μαρία,
ως πνεύμα, δεν γεννήθηκε στον κόσμο- η
μητρική της ουσία ήταν πάντοτε μέρος Μου.
57. Είναι η σύζυγος της αγνότητάς μου, της
αγιότητάς μου. Ήταν η κόρη μου όταν έγινε
γυναίκα και η μητέρα μου όταν έλαβε τον
Ενσαρκωμένο Λόγο. (141, 63 - 64)
58. Η Μαρία είναι Θεία στην ουσία της, το
πνεύμα της είναι ένα με τον Πατέρα και τον
Υιό. Γιατί να την κρίνουμε ως άνθρωπο, όταν
ήταν η εκλεκτή κόρη, που είχε αναγγελθεί
στην ανθρωπότητα από την αρχή του χρόνου
ως το αγνό πλάσμα στο οποίο θα
ενσαρκωνόταν ο Θείος Λόγος;
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59. Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος βλασφημεί και
αμφισβητεί τη δύναμή Μου και ερευνά τα
έργα Μου χωρίς σεβασμό; Ο λόγος είναι ότι
δεν έχει εντρυφήσει στις Θείες διδασκαλίες
μου, δεν έχει σκεφτεί τι λένε οι γραφές, ούτε
έχει υποταχθεί στο θέλημά μου.
60. Σήμερα, στην Τρίτη Εποχή, αμφιβάλλει
επίσης ότι η Μαρία κάνει τον εαυτό της
γνωστό στους ανθρώπους. Αλλά σας λέω ότι
συμμετέχει σε όλα τα έργα Μου, επειδή είναι
η ενσάρκωση της πιο τρυφερής αγάπης που
κατοικεί στο Θείο Πνεύμα Μου. (221, 4 - 6)
61. Η Μαρία είναι το Πνεύμα που
συγχωνεύεται με τη Θεότητα, ώστε να
αποτελεί μία από τις πτυχές της, όπως
αντιπροσωπεύεται από τις τρεις μορφές
εκδήλωσης: Ο Πατέρας, ο Λόγος και το Φως
του Αγίου Πνεύματος. Με αυτή την έννοια, η
Μαρία είναι το Πνεύμα του Θεού που
αποκαλύπτει και ενσαρκώνει τη Θεία
Φροντίδα. (352, 76)
62 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, τη μητέρα του ενσαρκωμένου
Χριστού, και την οποία φαντάζονται ως
βασίλισσα σε θρόνο, όμορφη και ισχυρή.
63. 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
στοργική τρυφερότητα της οποίας το έλεος
εκτείνεται στο άπειρο. Βασιλεύει στις
καρδιές, αλλά η βασιλεία της είναι αυτή της
ταπεινοφροσύνης, του ελέους και της
αγνότητας. Αλλά δεν έχει θρόνο, όπως
φαντάζονται οι άνθρωποι.
64. 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. (263, 30)

κόσμο και ανοίγει τα φτερά της πάνω του σαν
κορυδαλλός, για να τον προστατεύει από
πόλο σε πόλο. (145,10)
66. Στη Θεότητά Μου ζει η μεσιτική αγάπηείναι η Μαρία. Πόσες καρδιές που είχαν
παραμείνει κλειστές στην πίστη άνοιξαν στη
μετάνοια και την αγάπη μέσω αυτής! Η
μητρική της ουσία είναι παρούσα σε όλη τη
δημιουργία, την αισθάνονται όλοι, και όμως
κάποιοι την αρνούνται με ανοιχτά μάτια.
(110, 62)
67 Όσοι αρνούνται τη Θεία Μητρότητα της
Μαρίας αρνούνται μια από τις ωραιότερες
αποκαλύψεις που η Θεότητα έδωσε στον
άνθρωπο.
68 Εκείνοι που αναγνωρίζουν τη θεότητα του
Χριστού και αρνούνται τη Μαρία δεν
γνωρίζουν ότι απαρνούνται το πιο τρυφερό
και υπέροχο γνώρισμα που υπάρχει στη
θεότητά μου.
69. Πόσοι είναι εκείνοι που νομίζουν ότι
γνωρίζουν τις Γραφές και όμως δεν γνωρίζουν
τίποτα, επειδή δεν έχουν καταλάβει τίποτα.
Και πόσοι είναι εκείνοι που, παρόλο που
νομίζουν ότι έχουν ανακαλύψει τη γλώσσα
της Δημιουργίας, ζουν σε πλάνη.
70. Το Μητρικό Πνεύμα δραστηριοποιείται με
αγάπη σε όλα τα όντα, μπορείτε να δείτε την
εικόνα του παντού. Η Θεία μητρική αγάπη
Του έχει πέσει σαν ευλογημένος σπόρος στις
καρδιές όλων των πλασμάτων, και κάθε
βασίλειο της Φύσης είναι μια ζωντανή
μαρτυρία γι' αυτήν, και η καρδιά κάθε
μητέρας είναι ένας βωμός που στήνεται
μπροστά σ' αυτή τη μεγάλη αγάπη. Η Μαρία
ήταν ένα θεϊκό άνθος και ο καρπός ήταν ο
Ιησούς. (115,15-18)

Κεφάλαιο 21 - Παντοδυναμία,
πανταχού παρουσία του Θεού και η
δικαιοσύνη Του
Η δύναμη του Θεού
1 Αν ο σημερινός άνθρωπος, με όλη την
επιστήμη του, δεν είναι σε θέση να υποτάξει
τα στοιχεία της φύσης στη θέλησή του - πώς
θα μπορούσε να επιβάλει τη δύναμή του στις
πνευματικές δυνάμεις;
2 Όπως ακριβώς τα ουράνια σώματα στο
σύμπαν ακολουθούν την αμετάβλητη τάξη
τους χωρίς η θέληση του ανθρώπου να

Το παγκόσμιο χάρισμα της Μαρίας
65. Η Μαρία, η Παγκόσμια Μητέρα σας, ζει
μέσα Μου και δίνει τα πιο τρυφερά χάδια στα
πολυαγαπημένα της παιδιά. Βρέθηκε στις
καρδιές σας για να αφήσει σε αυτές την
ειρήνη της και την προετοιμασία ενός
καταφυγίου. Η Μαρία παρακολουθεί τον
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μπορεί να τα κάνει να αλλάξουν την πορεία
τους ή το πεπρωμένο τους, έτσι και η τάξη
που υπάρχει στο πνευματικό δεν μπορεί να
αλλάξει από κανέναν.
3. Εγώ δημιούργησα την ημέρα και τη νύχτα,
δηλαδή εγώ είμαι το φως, και κανένας άλλος
εκτός από εμένα δεν μπορεί να το
συγκρατήσει. Το ίδιο ισχύει και για το
πνευματικό. (329, 31 - 33)
4 Αν πιστεύετε σε Μένα, μπορείτε να
εμπιστευτείτε ότι η δύναμή Μου είναι
απείρως μεγαλύτερη από την αμαρτία των
ανθρώπων και ότι, επομένως, ο άνθρωπος και
η ζωή του πρέπει να αλλάξουν μόλις η
αμαρτία δώσει τη θέση της στο φως της
αλήθειας και της δικαιοσύνης.
5 Μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή σε αυτόν
τον κόσμο όταν οι άνθρωποι κάνουν το
θέλημα του Θεού; (88, 59 - 60)
6. 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 στους ανθρώπους; Θεωρείτε ότι το
σκοτάδι στον άνθρωπο είναι ανώτερο από το
θεϊκό φως; Ποτέ! Πες Μου την καρδιά σου.
7 να θυμάστε: το καθήκον μου, αφού σας
έδωσα την ύπαρξη, είναι να σας οδηγήσω
στην τελείωση και να σας ενώσω όλους σε
μια πνευματική οικογένεια- και μην ξεχνάτε
ότι το θέλημά μου εκπληρώνεται πάνω απ'
όλα.
8 Εγώ, ο Θείος Σπορέας, τοποθετώ
ανεπαίσθητα τον σπόρο της αγάπης μου σε
κάθε πνεύμα. Μόνο εγώ ξέρω πότε θα
φυτρώσει αυτός ο σπόρος σε όλη την
ανθρωπότητα, και μόνο εγώ είμαι σε θέση να
περιμένω με άπειρη υπομονή τους καρπούς
των έργων μου. (272, 17 - 19)
9 Δεν θέλω να σας ταπεινώσω με το μεγαλείο
μου, ούτε να καυχηθώ γι' αυτό, αλλά σας το
δείχνω ωστόσο, στο μέτρο που είναι το
θέλημά μου, για να νιώσετε την ύψιστη χαρά
να έχετε Πατέρα σας έναν Θεό με όλη τη
δύναμη, τη σοφία και την τελειότητα.
10. Να χαίρεστε με τη σκέψη ότι δεν θα δείτε
ποτέ το τέλος της δύναμής Μου και ότι όσο
υψηλότερη είναι η ανάπτυξη του πνεύματός
σας, τόσο καλύτερα θα Με αναγνωρίζετε.
Ποιος δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει να

γνωρίζει ότι δεν θα φτάσει ποτέ το μεγαλείο
του Κυρίου του; Δεν συμφωνήσατε στη γη να
είστε νεότεροι σε ηλικία σε σχέση με τον
γήινο πατέρα σας; Δεν του παραχωρήσατε
πρόθυμα εμπειρία και εξουσία; Δεν χαίρεσαι
που βλέπεις ότι έχεις για πατέρα έναν πιο
δυνατό άνδρα από σένα - περήφανο, γενναίο
και γεμάτο αρετές; (73, 41 - 42)
11 Τι σημαίνει η δύναμη των ανθρώπων
απέναντι στη δύναμή μου; Τι μπορεί να κάνει
η αντίθεση των υλιστικών λαών απέναντι
στην άπειρη δύναμη της πνευματοποίησης;
Τίποτα!
12 Επέτρεψα στον άνθρωπο να φτάσει στα
όρια της επιθυμίας του για εξουσία και στην
κορυφή της αλαζονείας του, ώστε να
ανακαλύψει ο ίδιος ότι το δώρο της
ελεύθερης βούλησης με το οποίο τον
προίκισε ο Πατέρας είναι μια αλήθεια.
13 Αλλά τότε, όταν φτάσει στα όριά του, θα
ανοίξει τα μάτια του στο φως και στην αγάπη,
και θα προσκυνήσει μπροστά στην παρουσία
μου, νικημένος από τη μόνη απόλυτη δύναμη
και τη μόνη παγκόσμια σοφία, που είναι αυτή
του Θεού σας. (192, 53)
Η παρουσία του Θεού σε όλα τα
δημιουργημένα πράγματα
14. Δεν έχω συγκεκριμένο ή περιορισμένο
τόπο όπου κατοικώ στο άπειρο, διότι η
παρουσία Μου είναι σε όλα όσα υπάρχουν,
τόσο στο Θείο, όσο και στο πνευματικό ή στο
υλικό. Δεν μπορείτε να καταλάβετε από Μένα
προς ποια κατεύθυνση βρίσκεται το Βασίλειο
Μου- και αν σηκώσετε το βλέμμα σας στα
ύψη και αυτό είναι στραμμένο προς τον
ουρανό, κάντε το μόνο ως κάτι συμβολικό.
Γιατί ο πλανήτης σας γυρίζει αδιάκοπα και
σας προσφέρει με κάθε κίνηση νέα τμήματα
του ουρανού και νέα ύψη.
15 με όλα αυτά θέλω να σας πω ότι δεν
υπάρχει καμία απόσταση ανάμεσα σε σας και
σε Μένα και ότι το μόνο πράγμα που σας
χωρίζει από Μένα είναι τα παράνομα έργα
σας που βάζετε ανάμεσα στον τέλειο Νόμο
Μου και στο πνεύμα σας.
16 όσο μεγαλύτερη είναι η αγνότητά σας, όσο
πιο υψηλά είναι τα έργα σας και όσο πιο
σταθερή είναι η πίστη σας, τόσο πιο κοντά,
τόσο πιο οικεία, τόσο πιο προσιτή στην
προσευχή σας θα Με αισθάνεστε.
124

17. Ομοίως, όσο περισσότερο απομακρύνεστε
από το καλό, το δίκαιο, το επιτρεπτό και
δίνετε τον εαυτό σας στον υλισμό μιας
σκοτεινής και εγωιστικής ζωής, τόσο
περισσότερο θα πρέπει να Με αισθάνεστε
όλο και πιο μακριά από εσάς. Όσο
περισσότερο απομακρύνεται η καρδιά σας
από την εκπλήρωση του Νόμου Μου, τόσο
πιο αναίσθητη θα γίνεται στη Θεία Παρουσία
Μου.
18 καταλάβετε γιατί αυτή τη στιγμή κάνω το
Λόγο Μου γνωστό με αυτή τη μορφή και σας
προετοιμάζω για το διάλογο πνεύματος με
πνεύμα.
19 Επειδή Με θεωρούσατε απέραντα
μακρινό, δεν καταλαβαίνατε πώς να έρθετε
σε Μένα. Σας αναζήτησα για να σας κάνω να
νιώσετε τη Θεία Παρουσία Μου και να σας
αποδείξω ότι ανάμεσα στον Πατέρα και τα
παιδιά Του δεν υπάρχουν χώροι ή αποστάσεις
που να τους χωρίζουν. (37, 27 -32)
20. Αν νομίζετε ότι άφησα τον θρόνο Μου για
να σας γίνω γνωστός, κάνετε λάθος, γιατί
αυτός ο θρόνος που φαντάζεστε δεν υπάρχει.
Οι θρόνοι είναι για τους ματαιόδοξους και
αλαζόνες.
21. Εφόσον το Πνεύμα Μου είναι άπειρο και
παντοδύναμο, δεν κατοικεί σε ένα
συγκεκριμένο μέρος: είναι παντού, σε όλα τα
μέρη, στο πνευματικό και στο υλικό. Πού
είναι λοιπόν ο θρόνος που Μου αποδίδετε;
22. Σταματήστε να Μου δίνετε μια υλική
φυσική μορφή σε θρόνο σαν αυτούς της γης,
απελευθερώστε Με από την ανθρώπινη
μορφή που Μου δίνετε πάντα, σταματήστε να
ονειρεύεστε έναν Παράδεισο που ο
ανθρώπινος νους σας δεν είναι ικανός να
συλλάβει. Όταν απελευθερωθείτε από όλα
αυτά, θα είναι σαν να σπάσατε τις αλυσίδες
που σας έδεναν, σαν να κατέρρευσε μπροστά
στο βλέμμα σας ένας ψηλός τοίχος, σαν να
έφυγε μια πυκνή ομίχλη και να σας επέτρεψε
να ατενίσετε έναν ορίζοντα χωρίς όρια και
ένα άπειρο, λαμπερό στερέωμα, προσιτό
όμως στο πνεύμα σας.
23 Άλλοι λένε: Ο Θεός είναι στον ουρανό,
άλλοι: Ο Θεός κατοικεί στο επέκεινα. Αλλά
δεν ξέρουν τι λένε, ούτε καταλαβαίνουν τι
πιστεύουν. Πράγματι, "κατοικώ" στον
Ουρανό, αλλά όχι στο συγκεκριμένο μέρος
που έχετε φανταστεί: Μένω στον ουρανό του
φωτός, της δύναμης, της αγάπης, της σοφίας,

της δικαιοσύνης, της ευδαιμονίας, της
τελειότητας. (130, 30, 35 - 36)
24 Η συμπαντική παρουσία Μου γεμίζει τα
πάντα, σε κανένα μέρος ή βιότοπο του
σύμπαντος δεν υπάρχει κενό, τα πάντα είναι
διαποτισμένα από Μένα. (309, 3)
25. Σας έχω πει ότι είμαι τόσο κοντά σας που
γνωρίζω ακόμη και τις πιο μυστικές σκέψεις
σας, ότι είμαι παντού όπου βρίσκεστε, επειδή
είμαι πανταχού παρών. Είμαι το φως που
φωτίζει το μυαλό σας μέσω εμπνεύσεων ή
ιδεών γεμάτων φως.
26. Είμαι μέσα σας, γιατί είμαι το Πνεύμα που
σας ζωογονεί, η Συνείδηση που σας κρίνει.
Είμαι στις αισθήσεις σας και στο σώμα σας,
γιατί είμαι σε όλη τη δημιουργία.
27 Νιώστε Με όλο και περισσότερο μέσα σας
και σε όλα όσα σας περιβάλλουν, έτσι ώστε
όταν έρθει η στιγμή να αφήσετε αυτόν τον
κόσμο, να εισέλθετε πλήρως στην Πνευματική
Ζωή, και να μην υπάρχει καμία διαταραχή στο
πνεύμα σας από τις εντυπώσεις που μπορεί
να αφήσει πίσω του ο κόσμος των
αισθήσεων- και να Με πλησιάσετε ένα ακόμη
βήμα, που είμαι η πηγή της άπειρης
καθαρότητας από την οποία θα πίνετε
αιώνια. (180, 50 -52)
28. Γνωρίζετε ποια είναι η προέλευση αυτού
του φωτός που περιέχεται στα λόγια που
λέγονται από τα χείλη των φορέων της
φωνής; Η προέλευσή του είναι στην
καλοσύνη, στη Θεία αγάπη, στο συμπαντικό
φως που πηγάζει από τον Θεό. Είναι μια
ακτίνα ή σπίθα αυτού του φωτεινού Παντός
Όντος που σας δίνει ζωή- είναι ένα μέρος της
άπειρης δύναμης που κινεί όλα τα πράγματα
και κάτω από την οποία όλα τα πράγματα
δονείται, αναδεύεται και κάνει αδιάκοπα
τους κύκλους της. Είναι αυτό που ονομάζετε
Θεία Ακτινοβολία, είναι το φως του Θεϊκού
Πνεύματος που φωτίζει και ζωογονεί τα
πνευματικά όντα.
29 Αυτή η ακτινοβολία επηρεάζει τόσο το
πνεύμα όσο και το σώμα, τόσο τους κόσμους
όσο και τους ανθρώπους, τα φυτά και όλα τα
όντα της δημιουργίας. Είναι πνευματικό για
το πνεύμα, είναι υλικό για την ύλη, είναι
νοημοσύνη για το μυαλό, είναι αγάπη στις
καρδιές. Είναι η γνώση, είναι το ταλέντο και
είναι η αυτοσυνειδησία, είναι το ένστικτο,
είναι η διαίσθηση και είναι πάνω από τις
αισθήσεις όλων των όντων ανάλογα με την
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τάξη τους, τη φύση τους, το είδος τους και το
βαθμό ανάπτυξής τους. Αλλά η προέλευση
είναι μία: ο Θεός- και η ουσία της μία: η
αγάπη. Τι, λοιπόν, μπορεί να είναι αδύνατο
από το να διαφωτίσω τα μυαλά αυτών των
πλασμάτων για να σας στείλω ένα μήνυμα
πνευματικού φωτός;
30. Τα φυτά δέχονται την ακτινοβολία ζωής
που τους στέλνει το Πνεύμα μου, ώστε να
καρποφορήσουν. Τα αστέρια λαμβάνουν τη
δύναμη που τους στέλνει το Πνεύμα μου για
να μπορούν να περιφέρονται στις τροχιές
τους. Η γη, που είναι η παρούσα ζωντανή
μαρτυρία, προσιτή σε όλες τις αισθήσεις σας,
δέχεται αδιάκοπα την ακτινοβολία της ζωής
που κάνει τόσα πολλά θαύματα να βγαίνουν
από τους κόλπους της. Γιατί λοιπόν να είναι
αδύνατο για τον άνθρωπο, στην ύπαρξη του
οποίου λάμπει σαν κόσμημα η παρουσία ενός
Πνεύματος, όπου εδραιώνεται η ομοιότητά
του με Μένα, να λάβει απευθείας από το
Πνεύμα Μου στο πνεύμα του τη θεία
ακτινοβολία που είναι ο πνευματικός σπόρος
που θα καρποφορήσει μέσα του; (329, 42 44)
31 Κανένας από τους αναστεναγμούς σας δεν
θα μείνει αναπάντητος στον Ουρανό, κάθε
προσευχή θα βρει την αντήχησή της σε Μένα,
καμία από τις θλίψεις σας ή τις κρίσεις της
ζωής σας δεν θα περάσει απαρατήρητη από
την πατρική Μου αγάπη. Όλα όσα γνωρίζω,
ακούω, βλέπω και σε όλα είμαι παρών.
32. Επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχω
αποτραβηχτεί από αυτούς εξαιτίας των
αμαρτιών τους, καταλήγουν να αισθάνονται
μακριά Μου. Ω ανθρώπινη άγνοια που έφερε
τόση πικρία στα χείλη τους! Να ξέρετε ότι αν
αφαιρέσω τον εαυτό Μου από οποιοδήποτε
από τα πλάσματά Μου, αυτά θα πάψουν
αμέσως να υπάρχουν. Αλλά αυτό δεν συνέβη,
ούτε θα συμβεί, διότι όταν σας έδωσα το
Πνεύμα, σας προίκισα όλους με αιώνια ζωή.
(108, 44 - 45)

34. Αποκαλέστε τα δικαιοσύνη, εξιλέωση ή
μαθήματα, και θα είναι αληθινά και σωστά. Ο
θυμός και η εκδίκηση είναι ανθρώπινα πάθη
που αρμόζουν σε όντα που απέχουν ακόμη
από την ειρήνη του νου, την αρμονία και την
τελειότητα. Δεν είναι μόνο ότι δίνεις το
χυδαίο όνομα "τιμωρία" ή το ανάξιο όνομα
"εκδίκηση" στην αγάπη μου για σένα, η οποία
καθορίζει όλα μου τα έργα.
35. Σκεφτείτε ότι εκούσια πήγατε σε
αγκαθωτά μονοπάτια ή σε σκοτεινές
αβύσσους, και ότι δεν ακούσατε το αγαπητικό
μου κάλεσμα, ούτε τη φωνή της συνείδησής
σας, γι' αυτό και κατέστη απαραίτητο να
έρθει ο πόνος σε βοήθεια, να σας ξυπνήσει,
να σας σταματήσει, να σας συνετίσει και να
σας κάνει να επιστρέψετε στον αληθινό
δρόμο. (181, 6 - 8)
36. Δεν σας τιμωρώ, αλλά είμαι η δικαιοσύνη,
και ως τέτοια την κάνω να την αισθάνεται ο
καθένας που παραβαίνει τις εντολές μου.
Διότι ο Αιώνιος σας γνωστοποίησε τον νόμο
Του, τον οποίο κανείς δεν μπορεί να αλλάξει.
37. Δείτε πώς θρηνεί ο άνθρωπος σε μια
σκληρή δοκιμασία, όταν πέφτει σε μια
απροσμέτρητα βαθιά άβυσσο, όταν βλέπει τη
γυναίκα του να κλαίει για την απώλεια
αγαπημένων προσώπων, τα παιδιά να
στερούνται την τροφή τους και τα σπίτια να
βυθίζονται στη δυστυχία και τη μαυρίλα.
Απογοητεύεται από την ατυχία του,
απελπίζεται- αλλά αντί να προσευχηθεί και να
μετανοήσει για τις αμαρτίες του, επαναστατεί
εναντίον Μου, λέγοντας: "Πώς είναι δυνατόν
ο Θεός να με τιμωρεί με αυτόν τον τρόπο;",
ενώ στην πραγματικότητα το Θείο Πνεύμα
χύνει επίσης δάκρυα εξαιτίας του πόνου των
παιδιών του, και τα δάκρυά του είναι αίμα
αγάπης, συγχώρεσης και ζωής.
38. Αληθινά, σας λέω: Λόγω της ανάπτυξης
που έχει επιτύχει η ανθρωπότητα, η βελτίωση
της κατάστασής της αυτή τη στιγμή δεν
εξαρτάται μόνο από το έλεός Μου. Είναι
θύμα του εαυτού της, αλλά όχι της τιμωρίας
Μου. Γιατί ο Νόμος Μου και το φως Μου
λάμπουν σε κάθε συνείδηση.
39. 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 ενώνονται για να
εξαλείψουν τον άνθρωπο, αν και θα έπρεπε

Εγκεφαλικά επεισόδια της μοίρας
33 Μην καταριέστε τις δοκιμασίες που
πλήττουν εσάς και ολόκληρο το ανθρώπινο
γένος, μην λέτε ότι είναι τιμωρία, οργή ή
εκδίκηση του Θεού, γιατί τότε βλασφημείτε.
Σας λέω ότι είναι ακριβώς αυτές οι θλίψεις
που φέρνουν την ανθρωπότητα όλο και πιο
κοντά στο λιμάνι της σωτηρίας.
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να εξυπηρετούν τον εξαγνισμό του. Αλλά
μερικοί παραπλανώνται από αυτό και λένε:
"Αν πρέπει να υπομείνουμε τόσο μεγάλο
πόνο - γιατί ερχόμαστε σ' αυτόν τον κόσμο;"
χωρίς να σκέφτονται ότι ο πόνος και η
αμαρτία δεν προέρχονται από Μένα.
40. Ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για το
γεγονός ότι παραμένει σε άγνοια για το τι
είναι δικαιοσύνη και τι είναι εξιλέωση. Γι'
αυτό έρχεται πρώτα η εξέγερσή του και μετά
η βλασφημία του. Μόνο εκείνος που έχει
ερευνήσει τη διδασκαλία μου και τηρεί το
νόμο μου δεν μπορεί πλέον να κατηγορήσει
τον πατέρα του. (242, 19 - 21)
Από έναν άλλο παρόμοιο λόγο του Χριστού
είναι φανερό ότι με τον όρο "ζιζάνια" δεν
εννοούνται οι άνθρωποι, αλλά οι κακές και
φαύλες παρορμήσεις και κλίσεις τους.

συγχωροχάρτια ήταν, είναι και θα είναι για
πάντα πηγές σωτηρίας. (248, 5)
47. Δεν μπορώ να σας επιβάλω ποινή
βαρύτερη από το βάρος των παραπτωμάτων
σας. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν έχετε να
φοβηθείτε τίποτα από Μένα, αλλά από τον
εαυτό σας.
48. Μόνο εγώ γνωρίζω τη σοβαρότητα, το
μέγεθος και τη σημασία των παραβάσεών
σας. Οι άνθρωποι εντυπωσιάζονται διαρκώς
από τα φαινόμενα, γιατί δεν είναι σε θέση να
διεισδύσουν στην καρδιά του πλησίον τους.
Εγώ, από την άλλη πλευρά, κοιτάζω μέσα στις
καρδιές και μπορώ να σας πω ότι άνθρωποι
έχουν έρθει σε Μένα κατηγορούμενοι για
σοβαρές παραβάσεις και οι οποίοι ήταν
γεμάτοι τύψεις που Με προσέβαλαν, αλλά
τους βρήκα καθαρούς. Αντίθετα, άλλοι ήρθαν
και Μου είπαν ότι δεν έκαναν ποτέ κακό σε
κανέναν, όμως ήξερα ότι έλεγαν ψέματα.
Διότι, αν και τα χέρια τους δεν βάφτηκαν με
το αίμα του πλησίον τους, το αίμα των
θυμάτων τους, τα οποία είχαν διατάξει να
πάρουν τη ζωή, κατέβηκε στο πνεύμα τους.
Είναι αυτοί που ρίχνουν την πέτρα, κρύβοντας
το χέρι τους. Όταν πρόφερα τις λέξεις
"δειλός", "ψεύτης" ή "προδότης" στη
διακήρυξή μου, ολόκληρη η ύπαρξή τους
έτρεμε, και συχνά απομακρύνονταν από τη
διδασκαλία μου επειδή ένιωθαν ένα βλέμμα
πάνω τους που τους κατεύθυνε. (159, 42 - 43)
49. Αν στη θεία δικαιοσύνη δεν υπήρχε η
μεγαλύτερη αγάπη του Πατέρα, 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, τα πνεύματα εξακολουθούν να
ενσαρκώνονται, και σε κάθε βήμα, σε κάθε
ανθρώπινο έργο, η δικαιοσύνη μου, που είναι
αγάπη και άπειρο έλεος, εκδηλώνεται. (258,
3)
50 διερευνήστε το Λόγο Μου, ώστε να μην
παραπλανηθείτε, όπως πολλοί, σχετικά με τις
πράξεις της Θείας Δικαιοσύνης Μου, όταν
τιμωρώ με δύναμη εκείνους που διαπράττουν
μόνο μια μικρή παράβαση, ενώ φαινομενικά
συγχωρώ εκείνους που έχουν διαπράξει μια
σοβαρή παράβαση.
51. Ο Δάσκαλος σας λέει: Αν τιμωρώ με
δύναμη αυτόν που, φαινομενικά, έχει

Η δικαιοσύνη του Θεού
41 Είστε σαν τους θάμνους που μερικές
φορές έχουν κλαδιά τόσο άγονα και άρρωστα
που χρειάζονται επώδυνο κλάδεμα για να
αφαιρεθούν τα άρρωστα μέρη σας, ώστε να
μπορέσετε να ανακάμψετε.
42 Όταν η δικαιοσύνη της αγάπης μου
αφαιρεί από το ανθρώπινο δέντρο τα
άρρωστα κλαδιά που βλάπτουν την καρδιά
του, το ανασταίνει.
43 Όταν ένας άνθρωπος πρόκειται να κόψει
ένα άκρο του σώματός του, στενάζει, 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.
44 Ακόμα και τα τριαντάφυλλα, όταν
κλαδεύονται, χύνουν το αίμα τους σαν
δάκρυα πόνου, αλλά μετά καλύπτονται με τα
πιο όμορφα άνθη.
45 Η Αγάπη Μου, με έναν απείρως ανώτερο
τρόπο, κλαδεύει το κακό στην καρδιά των
παιδιών Μου, θυσιάζοντας μερικές φορές τον
εαυτό Μου.
46. 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 κακό. Αυτές οι
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διαπράξει μόνο μια μικρή παράβαση, είναι
επειδή γνωρίζω την αδυναμία των
πνευματικών όντων, και αν παρεκκλίνουν από
τον τρόπο εκπλήρωσης του Νόμου, μπορεί να
είναι το πρώτο βήμα που τους οδηγεί στην
απώλεια. Αλλά όταν επιπλήττω τους άλλους
για ένα σοβαρό αδίκημα, είναι επειδή
γνωρίζω ότι μια μεγάλη παράβαση είναι αιτία
για μια εξίσου μεγάλη μετάνοια για το
πνεύμα.
52 Μην κρίνετε, μην καταδικάζετε, μην
επιθυμείτε καν στις σκέψεις σας να πέσει η
δικαιοσύνη μου επάνω σ' αυτούς που
προκαλούν αιματοχυσία ανάμεσα στα έθνη.
Σκεφτείτε μόνο ότι κι αυτοί, όπως κι εσείς,
είναι επίσης παιδιά Μου, πλάσματά Μου, και
θα πρέπει να εξιλεωθούν για τα μεγάλα
εγκλήματά τους με μεγάλες εξιλέωσεις.
Αλήθεια σας λέω, αυτοί ακριβώς τους
οποίους δείχνετε με το δάχτυλο ως αυτούς
που κατέστρεψαν ανελέητα την ειρήνη και
σας βύθισαν στο χάος, θα γίνουν στους
καιρούς που έρχονται οι μεγάλοι ειρηνοποιοί,
οι μεγάλοι ευεργέτες της ανθρωπότητας.
53 Το αίμα εκατομμυρίων θυμάτων κραυγάζει
από τη γη για τη θεία δικαιοσύνη μου, αλλά
πέρα από την ανθρώπινη δικαιοδοσία θα
είναι η δική μου που θα φτάσει σε κάθε νου,
σε κάθε καρδιά.
54. Η νομολογία των ανθρώπων δεν
συγχωρεί, δεν λυτρώνει, δεν αγαπά. Ο δικός
μου αγαπά, συγχωρεί, λυτρώνει,
αναζωογονεί, ανυψώνει και φωτίζει- και
ακριβώς αυτούς που έχουν προκαλέσει τόσο
πόνο στην ανθρωπότητα θα λυτρώσω και θα
σώσω, κάνοντάς τους να περάσουν από τη
μεγάλη τους εξιλέωση, η οποία θα είναι το
χωνευτήρι μέσα στο οποίο θα εξαγνιστούν και
θα ξυπνήσουν πλήρως στη φωνή της
συνείδησής τους, για να μπορέσουν να δουν
στο βάθος των έργων τους. Θα τους κάνω να
περπατήσουν το ίδιο μονοπάτι που έκαναν να
περπατήσουν τα θύματά τους, οι λαοί τους.
Αλλά στο τέλος, θα φτάσουν στην πνευματική
καθαρότητα για να μπορέσουν να
επιστρέψουν στη γη, να ξαναχτίσουν όλα όσα
καταστράφηκαν, να αποκαταστήσουν όλα
όσα καταστράφηκαν. (309, 16 -18)
55 Να ξέρετε ότι ο Πατέρας σας δεν σας κρίνει
όταν έρθει ο θάνατος, αλλά ότι η κρίση αυτή
αρχίζει μόλις συνειδητοποιήσετε τα έργα σας

και αισθανθείτε το κάλεσμα της συνείδησής
σας.
56 Η κρίση μου είναι πάντοτε επάνω σας. Σε
κάθε βήμα, είτε στην ανθρώπινη ζωή είτε
στην πνευματική σας ζωή, υπόκειστε στην
κρίση μου- αλλά εδώ στον κόσμο, στο
κέλυφος του σώματος, το πνεύμα γίνεται
αναίσθητο και κουφό στις εκκλήσεις της
συνείδησης.
57 Σας κρίνω για να σας βοηθήσω να ανοίξετε
τα μάτια σας στο φως, να σας ελευθερώσω
από την αμαρτία και να σας απαλλάξω από
τον πόνο.
58 Στην κρίση μου δεν μετράω ποτέ τις
προσβολές που μπορεί να μου έχετε κάνει,
γιατί στην κρίση μου δεν εμφανίζονται ποτέ η
μνησικακία, η εκδίκηση, ούτε καν η τιμωρία.
59. Όταν ο πόνος μπαίνει στην καρδιά σας και
σας χτυπάει στο πιο ευαίσθητο σημείο, είναι
για να σας επισημάνω κάποιο λάθος που
διαπράττετε, να σας κάνω να καταλάβετε τη
διδασκαλία μου και να σας δώσω ένα νέο και
σοφό μάθημα. Στο βάθος κάθε μιας από
αυτές τις δοκιμασίες, η αγάπη μου είναι
πάντα παρούσα.
60. Σε ορισμένες περιπτώσεις σας επέτρεψα
να καταλάβετε την αιτία μιας δίκης, σε άλλες
δεν μπορείτε να βρείτε το νόημα αυτής της
προειδοποίησης της δικαιοσύνης Μου, και
αυτό συμβαίνει επειδή στο έργο του Πατέρα
και στη ζωή του πνεύματός σας υπάρχουν
βαθιά μυστήρια που ο ανθρώπινος νους δεν
είναι σε θέση να ξεδιαλύνει. (23, 13 - 17)
61. Μακριά είναι η εποχή που σας είπαν: "Με
το πήχη με τον οποίο μετράς, θα μετρηθείς".
Πόσο συχνά έχει χρησιμοποιηθεί αυτός ο
νόμος για να εκδικηθεί εδώ στη γη και να
παραμερίσει κάθε έννοια φιλανθρωπίας!
62 τώρα σας λέω ότι έχω πάρει στα χέρια μου
αυτό το κύτταρο δικαιοσύνης και θα σας
μετρήσω με αυτό ανάλογα με το πώς έχετε
μετρήσει, αν και πρέπει να προσθέσω προς
εξήγηση ότι σε κάθε μία από τις κρίσεις Μου
θα είναι παρών ο Πατέρας που σας αγαπάει
πολύ και ο Σωτήρας που έχει έρθει για τη
σωτηρία σας
63. Ο άνθρωπος είναι αυτός που κάνει την
κρίση του με τα έργα του, τρομερές κρίσεις
κατά καιρούς, και ο Κύριός σας είναι αυτός
που σας παρέχει βοήθεια, ώστε να βρείτε τον
τρόπο με τον οποίο μπορείτε να υπομείνετε
την εξιλέωσή σας.
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64 Αληθινά σας λέω, αν θέλετε να αποφύγετε
μια πολύ οδυνηρή εξιλέωση, μετανοήστε
εγκαίρως και δώστε νέα κατεύθυνση στη ζωή
σας μέσα από μια ειλικρινή ανανέωση με
έργα αγάπης και ελέους για τους αδελφούς
σας.
65. Καταλάβετε ότι Εγώ είμαι η σωτήρια πύλη
- η πύλη που δεν θα κλείσει ποτέ σε όλους
όσοι Με αναζητούν με αληθινή πίστη. (23, 19
- 23)
66. Τώρα βλέπετε ότι η θεία δικαιοσύνη
συνίσταται στην αγάπη και όχι στην τιμωρία
όπως η δική σας. Τι θα γινόταν αν εφάρμοζα
τους δικούς σας νόμους για να σας κρίνω
ενώπιον Μου, ενώπιον του οποίου δεν
ισχύουν ούτε η εξωτερική εμφάνιση ούτε τα
ψεύτικα επιχειρήματα;
67. Αν σας έκρινα σύμφωνα με την κακία σας
και εφάρμοζα τους τρομερά σκληρούς νόμους
σας, τι θα γινόταν με εσάς; Τότε θα Μου
ζητούσατε δικαίως να δείξω έλεος.
68. Αλλά δεν χρειάζεται να φοβάστε, γιατί η
αγάπη μου δεν μαραίνεται ποτέ, ούτε
αλλάζει, ούτε φεύγει. Εσείς, από την άλλη
πλευρά, θα περάσετε σίγουρα, θα πεθάνετε
και θα ξαναγεννηθείτε, θα φύγετε και μετά
θα ξαναγυρίσετε, και έτσι θα περπατάτε το
προσκύνημά σας μέχρι να έρθει η ημέρα που
θα γνωρίσετε τον Πατέρα σας και θα
υποταχθείτε στον θείο νόμο του. (17, 53)

ποτέ δεν θα πάψουν να σας αγαπούν και θα
έχουν μόνο ευλογίες και συγχώρεση για σας.
2 Αν όμως αυτοί οι γονείς που είχατε στη γη,
οι οποίοι δεν είναι τέλειοι, σας έδωσαν τόσο
μεγάλες αποδείξεις μιας αγνής και
μεγαλειώδους αγάπης, γιατί εκπλήσσεστε
που Εκείνος που δημιούργησε αυτές τις
καρδιές και τους ανέθεσε αυτό το καθήκον να
είναι γονείς, σας αγαπά με τέλεια αγάπη; - Η
αγάπη είναι η ύψιστη αλήθεια. Για χάρη της
αλήθειας έγινα άνθρωπος, και για χάρη της
αλήθειας πέθανα ως άνθρωπος. (52, 27)
3 Η αγάπη μου δεν είναι για να σας εκπλήξει,
αλλά ούτε και για να αμφιβάλλετε όταν
βιώνετε ότι στον κόσμο συχνά αδειάζετε ένα
πολύ πικρό ποτήρι.
4. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει χαμηλά, να
γεμίσει σκοτάδι ή να διστάσει να επιστρέψει
σε Μένα. Αλλά για όλους, θα έρθει η ώρα που
θα Με νιώσουν μέσα στην ύπαρξή τους, δεν
θα Με αισθάνονται πλέον απόμακρο, ούτε θα
μπορούν να Με θεωρούν ξένο ή να αρνούνται
την ύπαρξή Μου, την αγάπη Μου και τη
δικαιοσύνη Μου. (52, 30)
5. Δεν θέλω να σας βλέπω ως
κατηγορούμενους ενώπιόν Μου, θέλω πάντα
να σας θεωρώ παιδιά Μου για τα οποία η
πατρική Μου αγάπη είναι πάντα έτοιμη να
βοηθήσει. Σας δημιούργησα για τη δόξα του
Πνεύματός Μου και για να είστε ευτυχισμένοι
μέσα Μου. (127, 41)
6. Μάθετε να Με αγαπάτε, συνειδητοποιήστε
πώς η αγάπη Μου σας ακολουθεί παντού,
παρά τις παραβάσεις και τις αμαρτίες σας,
χωρίς να μπορείτε να αποφύγετε ή να
αποφύγετε την επιρροή της. Αναγνωρίστε ότι
όσο πιο σοβαρές είναι οι παραβάσεις σας,
τόσο μεγαλύτερο είναι το έλεός Μου για
εσάς.
7 Η κακία των ανθρώπων θέλει να
αποκρούσει την αγάπη μου, αλλά δεν μπορεί
να σταθεί απέναντί της, επειδή η αγάπη είναι
η παγκόσμια δύναμη, η θεία δύναμη, που
δημιουργεί τα πάντα και κινεί τα πάντα.
8 η απόδειξη όλων όσων σας λέω είναι αυτή
που σας έδωσα όταν έγινα γνωστός ανάμεσά
σας σε αυτή την εποχή, όταν η ανθρωπότητα
ήταν χαμένη στην άβυσσο της αμαρτίας της.
Η αγάπη μου δεν μπορεί να νιώσει αηδία για
την ανθρώπινη αμαρτία, αλλά μπορεί να
νιώσει οίκτο.

Κεφάλαιο 22 - Η αγάπη, η φροντίδα
και η χάρη του Θεού
Η αγάπη του Ουράνιου Πατέρα
1 Μην εκπλήσσεστε που, παρά τις αμαρτίες
σας, η αγάπη μου σας ακολουθεί παντού.
Όλοι σας είστε παιδιά μου. Σε αυτόν τον
κόσμο, είχατε μια εικόνα της Θεϊκής αγάπης
στην αγάπη των γονιών σας. Μπορεί να τους
γυρίσετε την πλάτη, μπορεί να μην
αναγνωρίσετε την εξουσία τους, μπορεί να
μην υπακούσετε στις διαταγές τους και να
μην ακούσετε τις συμβουλές τους- μπορεί να
προκαλέσετε πληγή στις καρδιές τους με τις
κακές σας πράξεις, μπορεί να δώσετε αφορμή
να στεγνώσουν τα μάτια τους από το πολύ
κλάμα, να εμφανιστούν λευκές τρίχες στους
κροτάφους τους και να σημαδευτούν τα
πρόσωπά τους από τα ίχνη του πόνου- αλλά
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9 Γνωρίστε Με, ελάτε σε Μένα για να
ξεπλύνετε τους λεκέδες σας στην κρυστάλλινη
πηγή του Ελέους Μου. Ζητήστε, ζητήστε, και
θα σας δοθεί. (297, 59 - 62)
10 Για στιγμές, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι
είναι τόσο ανάξιοι για Μένα που δεν
καταλαβαίνουν ότι μπορώ να τους αγαπώ
τόσο πολύ. Και μόλις συμβιβαστούν με το να
ζουν μακριά από τον Πατέρα τους, χτίζουν μια
ζωή σύμφωνα με τις δικές τους ιδέες,
δημιουργώντας τους νόμους τους και
ιδρύοντας τις θρησκευτικές τους κοινότητες.
Επομένως, η έκπληξή τους είναι μεγάλη όταν
Με βλέπουν να έρχομαι. Τότε αναρωτιούνται:
"Μας αγαπάει πραγματικά ο Πατέρας μας
τόσο πολύ ώστε να αναζητά με τέτοιο τρόπο
έναν τρόπο να επικοινωνήσει τον εαυτό Του
μαζί μας;"
11. Άνθρωποι, το μόνο που μπορώ να σας πω
είναι ότι δεν θα αφήσω να χαθεί αυτό που
είναι δικό μου, και εσείς είστε δικοί μου. Σ'
αγάπησα πριν ακόμα υπάρξεις και θα σ'
αγαπώ για πάντα. (112, 14 - 15)

17 πιστεύω ότι όταν μιλάω στο πνεύμα σας,
κοιτάζω και στην καρδιά σας για να
ανακαλύψω μέσα της τις ανησυχίες, τις
ανάγκες και τις επιθυμίες της. (89, 6 - 7)
18. Δεν υπάρχουν φυλές ή φυλές, όσο κι αν
σας φαίνονται ανεκδιήγητες, ακόμη και αυτές
που δεν γνωρίζετε επειδή κατοικούν σε
απρόσιτα δάση, που να μην έχουν βιώσει
εκδηλώσεις της αγάπης μου. Τη στιγμή του
κινδύνου, άκουσαν ουράνιες φωνές που τους
προστάτευαν, τους φύλαγαν και τους
συμβούλευαν.
19 Ποτέ δεν έζησες εγκαταλελειμμένος. Από
την αρχή, όταν ήρθες στη ζωή, ήσουν κάτω
από την ασπίδα της αγάπης μου.
20 Εσείς οι άνθρωποι γονείς που αγαπάτε
τρυφερά τα παιδιά σας: θα μπορούσατε να τα
εγκαταλείψετε στη μοίρα τους, όταν μόλις
έχουν γεννηθεί σε αυτή τη ζωή, όταν
χρειάζονται περισσότερο τη φροντίδα σας,
την αφοσίωσή σας, την αγάπη σας;
21 Σας είδα να ενδιαφέρεστε για τα παιδιά
σας, ακόμα και όταν αυτά ενηλικιώθηκανακόμα και για εκείνους που παρανομούν, που
σας έβλαψαν, φροντίζετε με τη μεγαλύτερη
αγάπη.
22 Αλλά αν ανταποκριθείτε στις ανάγκες των
παιδιών σας με αυτόν τον τρόπο, ποια θα
είναι η αγάπη του Ουράνιου Πατέρα σας, ο
οποίος σας αγάπησε πριν ακόμα υπάρξετε;
23. Πάντα ερχόμουν σε βοήθειά σας- και σ'
αυτή την εποχή που σας συναντώ με
μεγαλύτερη πνευματική ανάπτυξη, σας
δίδαξα πώς να αγωνίζεστε για να μηδενίσετε
τις ανθυγιεινές δυνάμεις και τον τρόπο να
αυξάνετε τις δονήσεις του καλού. (345, 39 42)
24. Εισέρχεστε τώρα σε ένα νέο στάδιο της
ζωής σας- ο δρόμος έχει ανοίξει. Σηκώστε το
σταυρό σας και ακολουθήστε Με. Δεν σας
λέω ότι δεν υπάρχουν δοκιμασίες σε αυτόν
τον δρόμο, αλλά κάθε φορά που θα
διασχίζετε ένα δύσκολο κομμάτι του δρόμου
ή θα αδειάζετε ένα ποτήρι πόνου, θα ακούτε
μια φωνή να σας ενθαρρύνει και να σας
συμβουλεύει, η αγάπη μου θα είναι μαζί σας,
θα σας βοηθάει και θα σας σηκώνει, και θα
νιώθετε το απαλό χάδι του θεραπευτικού μου
βάλσαμου. (280, 34)
25 όταν βλέπω ότι αφήνετε τον εαυτό σας να
νικηθεί από τον πόνο και ότι αντί να παίρνετε
από αυτόν τα μαθήματα που κάθε δοκιμασία

Η φροντίδα και η βοήθεια του Θεού
12. Μαθητές, σας έδωσα όλες τις διδασκαλίες
που χρειάζεται το πνεύμα για την ανάπτυξή
του.
13 Μακάριοι όσοι γνωρίζουν την αλήθεια,
επειδή θα βρουν γρήγορα τον δρόμο. Άλλοι
απορρίπτουν πάντα τις θείες διδασκαλίες,
επειδή γι' αυτούς τα έργα τους φαίνονται
ανώτερα από τα δικά μου.
14 Σας αγαπώ όλους. Είμαι ο βοσκός που
καλεί τα πρόβατά του, που τα μαζεύει 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.
15 Αυτές είναι οι καρδιές σας: Πολλοί από
σας έρχονται σε Μένα, αλλά λίγοι είναι
εκείνοι που με ακολουθούν πραγματικά.
(266,23 - 26)
16. Σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθήστε
Με με ταπεινότητα. Εμπιστευτείτε ότι ενώ
μιλάτε παρηγοριά σε κάποιον, ειρήνη σε μια
καρδιά ή φως σε ένα πνεύμα, Εγώ θα
φροντίσω για όλα όσα σχετίζονται με την
υλική σας ζωή και δεν θα παραμελήσω
τίποτα.
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περιέχει, αρκείστε να κλαίτε, να καταριέστε ή
απλώς να περιμένετε τον θάνατο ως το τέλος
των βασάνων σας, έρχομαι κοντά σας για να
απευθυνθώ με αγάπη στην καρδιά σας,
δίνοντάς της παρηγοριά και ελπίδα,
ενισχύοντάς την να ξεπεράσει τον εαυτό της,
την αδυναμία της και την έλλειψη πίστης της,
ώστε να μπορέσει να θριαμβεύσει πάνω στις
δοκιμασίες της, γιατί σε αυτόν τον θρίαμβο
υπάρχει ειρήνη, φως και πνευματική ευτυχία,
που είναι η αληθινή ευτυχία. (181, 10)
26 λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαι ακόμη και
στα μικρότερα πλάσματα της φύσης, πώς θα
έπρεπε να σας αρνηθώ και να διαχωρίσω τον
εαυτό Μου από εσάς μόνο και μόνο επειδή
έχετε ατέλειες μέσα σας, αφού τότε είναι που
Με χρειάζεστε περισσότερο;
27. Εγώ είμαι η Ζωή και είμαι μέσα σε όλα,
επομένως τίποτα δεν μπορεί να πεθάνει.
Σκεφτείτε βαθιά, ώστε να μην παραμένετε
δέσμιοι του τρόπου με τον οποίο εκφράζεστε.
Ηρεμήστε τις αισθήσεις σας και ανακαλύψτε
Με στον πυρήνα του Λόγου. (158, 43 - 44)
28 Μπείτε μέσα σας, και θα βρείτε εκεί το
αγιαστήριο, την κιβωτό τής διαθήκης. Θα
ανακαλύψετε μια πηγή, μια πηγή χαρίτων και
ευλογιών.
29. Δεν υπάρχει αβοήθητο πνεύμα, κανείς δεν
αποκληρώνεται. Λόγω του Θείου Ελέους
Μου, δεν υπάρχει κανένας σε όλο το σύμπαν
που να μπορεί να αποκαλεί τον εαυτό του
φτωχό, εκδιωγμένο από τον πατέρα τουκανένας που να μπορεί να αποκαλεί τον
εαυτό του εξόριστο από τα εδάφη του
Κυρίου.
30 Εκείνοι που αισθάνονται αποκληρωμένοι
το κάνουν επειδή δεν έχουν ανακαλύψει στον
εαυτό τους τα χαρίσματα της χάρης, ή επειδή
απλώς έχουν χάσει τον δρόμο τους στην
αμαρτία, επειδή είναι τυφλωμένοι, ή επειδή
αισθάνονται ανάξιοι.
31 Θα πρέπει πάντα να ανακαλύπτετε αυτά
τα χαρίσματα της χάρης μέσα σας- τότε θα
βιώσετε ότι ποτέ δεν θα σας λείψει η
παρουσία μου, ότι πάντα "ψωμί",
"θεραπευτικό βάλσαμο", "όπλα", "κλειδιά"
και όλα όσα χρειάζεστε θα είναι παρόντα
μέσα σας, επειδή είστε κληρονόμοι της
βασιλείας μου και της δόξας μου. (345, 87)
32 Μεταξύ του Πατέρα και των παιδιών
υπάρχει ένας δεσμός που δεν μπορεί ποτέ να
διαρραγεί, και αυτός ο δεσμός είναι η αιτία

της συζήτησης μεταξύ του Θείου Πνεύματος
και του Πνεύματος όλων σας. (262, 35)
33 Η ανθρωπότητα χρειάζεται την αγάπη μου,
τον λόγο μου, που πρέπει να φτάσει στα βάθη
της καρδιάς τους. Ο Δάσκαλος αγωνίζεται
ακούραστα για να φωτίζονται τα πνεύματά
σας κάθε μέρα, ώστε, απαλλαγμένα από την
άγνοια, να μπορούν να ανέλθουν σε
υψηλότερες περιοχές.
34. Οι πύλες της Βασιλείας μου είναι ανοιχτές
και ο "Λόγος" του Πατέρα έρχεται σε σας με
άπειρη αγάπη για να σας δείξει τον δρόμο για
άλλη μια φορά.
35. Έχω έρθει για άλλη μια φορά στην
ανθρωπότητα, αλλά αυτή δεν Με έχει
αισθανθεί, επειδή εμφανίστηκα πνευματικά,
και ο υλισμός της είναι μεγάλος. Αφού το
πνεύμα σας προήλθε από το Θείο Πνεύμα
Μου, γιατί οι άνθρωποι δεν Με έχουν
αισθανθεί; Επειδή έχουν συνδέσει το πνεύμα
τους με τον υλισμό, με τα κατώτερα πάθη.
36 Εδώ, όμως, είναι ο Αμνός τού Θεού, που
έρχεται σε σας σαν φως, για να σας φωτίσει
και να σας φέρει την αλήθεια. (340, 13 - 15)
Η ταπεινότητα του Υψίστου
37. Καταλάβετε ότι ο λόγος μου δεν γεμίζει το
μυαλό σας με μάταιες φιλοσοφίες, είναι η
ουσία της ζωής. Δεν είμαι ένας πλούσιος
άνθρωπος που σας προσφέρει εγκόσμιο
πλούτο. Είμαι ο μοναδικός Θεός που σας
υπόσχεται τη βασιλεία της αληθινής ζωής.
Είμαι ο ταπεινός Θεός που πλησιάζει τα
παιδιά του χωρίς επίδειξη για να τα ανεβάσει
στο δρόμο της εξιλέωσης με το χάδι του και
τον θαυματουργό του λόγο. (85, 55)
38 Να είστε υπηρέτες Μου και δεν θα
ταπεινωθείτε ποτέ από Μένα.
39. Δέστε, δεν ήρθα ως βασιλιάς, ούτε φέρω
σκήπτρο ή στέμμα. Βρίσκομαι ανάμεσά σας
ως παράδειγμα ταπεινοφροσύνης, και
περισσότερο από αυτό, ως υπηρέτης σας.
40 Ζητήστε Με και θα σας δώσω- διατάξτε Με
και θα υπακούσω, για να σας δώσω άλλη μια
απόδειξη της αγάπης Μου και της
ταπεινότητάς Μου. Ζητώ μόνο να Με
γνωρίζετε και να κάνετε το θέλημά Μου- και
αν συναντήσετε εμπόδια στην εκπλήρωση
των καθηκόντων σας, προσευχηθείτε και
ξεπεράστε το όνομά Μου, και τα προσόντα
σας θα είναι μεγαλύτερα. (111, 46)
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41. Ο Πατέρας σας μιλάει - Αυτός που δεν έχει
κανέναν να προσκυνήσει στην προσευχή.
Αλλά αληθινά σας λέω, αν υπήρχε κάποιος
μεγαλύτερος από Μένα, θα υποκλινόμουν
μπροστά του, γιατί η ταπεινοφροσύνη
κατοικεί στο πνεύμα Μου.
42 Σκεφτείτε πώς, αν και είστε μικρά Μου
παιδιά, Με κάνετε να κατεβαίνω για να σας
μιλήσω, να σας ακούσω και να σας
παρηγορήσω, αντί να αγωνίζεστε να ανεβείτε
σε Μένα. (125, 19)
43. Να βιώσετε στις καρδιές σας την
απόλαυση του να αισθάνεστε αγαπημένοι
από τον Πατέρα σας, ο οποίος ποτέ δεν σας
ταπείνωσε με το μεγαλείο Του, αλλά το
αποκάλυψε με την τέλεια ταπεινοφροσύνη
Του, προκειμένου να σας κάνει μεγάλους και
να σας φέρει να απολαύσετε την αληθινή ζωή
στη Βασιλεία Του, η οποία δεν έχει ούτε αρχή
ούτε τέλος. (101, 63)

47 Σας παρουσιάζομαι ως στοργικός Πατέρας,
ως ταπεινός Δάσκαλος, ποτέ αδιάφορος για
τα βάσανά σας και πάντοτε επιεικής και
ελεήμων απέναντι στις ατέλειές σας, γιατί θα
είστε πάντοτε παιδιά στα μάτια Μου.
48. Πρέπει να σας κρίνω όταν βλέπω πώς τα
παιδιά, που δημιουργήθηκαν με τόση αγάπη
και προορίζονται για αιώνια ζωή, αναζητούν
πεισματικά τον θάνατο στη γη, χωρίς να
ενδιαφέρονται για την πνευματική ζωή, ούτε
επιθυμούν να γνωρίσουν τις τελειότητες που
τους επιφυλάσσει αυτή η ύπαρξη. (125, 59 60)
49. Αφού είμαι ο Πατέρας σας, πρέπει
αναγκαστικά να συμπάσχω με όσα
αισθάνονται τα παιδιά. Μόνο έτσι θα
καταλάβετε ότι ενώ ο καθένας από εσάς
υποφέρει και αισθάνεται τον πόνο του, το
Θείο Πνεύμα υποφέρει τον πόνο όλων των
παιδιών του.
50. Ως απόδειξη αυτής της αλήθειας, ήρθα
στον κόσμο για να γίνω άνθρωπος και να
σηκώσω έναν σταυρό που αντιπροσώπευε
όλο τον πόνο και την αμαρτία του κόσμου.
Αλλά αν, ως άνθρωπος, κουβαλούσα στους
ώμους Μου το βάρος των ατελειών σας και
ένιωθα όλο τον πόνο σας, θα μπορούσα, ως
Θεός, να φανώ αναίσθητος στις δοκιμασίες
των παιδιών Μου; (219, 11 - 12)

Η συμπόνια και ο συμπονετικός πόνος του
Θεού
44. Αν πιστεύετε ότι ο Ιησούς, επειδή ήταν ο
Υιός του Θεού, δεν αισθάνθηκε πόνο, κάνετε
λάθος. Αν πιστεύετε ότι είμαι απαλλαγμένος
από τον πόνο επειδή έρχομαι σήμερα με το
Πνεύμα, κάνετε επίσης λάθος. Αν νομίζετε ότι
επειδή ξέρω ότι θα είστε όλοι μαζί Μου στο
τέλος, δεν υποφέρω σήμερα, δεν έχετε δίκιο
ούτε σ' αυτό. Αλήθεια σας λέω, δεν υπάρχει
κανένα άλλο ον πιο ευαίσθητο από το Θείο
Πνεύμα.
45 Σας ρωτώ: Ποιος έδωσε αίσθηση σε όλα τα
όντα; Τι καλό μπορείτε να κάνετε που δεν
Μου φέρνει χαρά; Και τι κακό μπορείτε να
κάνετε που δεν είναι σαν πληγή στην
ευαισθησία Μου; Ιδού, γι' αυτό σας λέω ότι η
ανθρωπότητα Με σταύρωσε εκ νέου. Πότε θα
κατέβω από το σταυρό Μου και θα
ελευθερωθώ από το ακάνθινο στεφάνι;
(69,34)
46. Αν κάποιοι ξεσηκώνονται ως εχθροί Μου,
δεν τους βλέπω ως τέτοιους, αλλά μόνο ως
έχοντες ανάγκη. Εκείνους που θεωρούν τους
εαυτούς τους μελετητές και αρνούνται την
ύπαρξή Μου, τους κοιτάζω με οίκτο. Εκείνους
που προσπαθούν να Με καταστρέψουν στις
καρδιές των ανθρώπων τους θεωρώ αδαείς,
αφού πιστεύουν ότι έχουν τη δύναμη και τα
όπλα να καταστρέψουν Εκείνον που είναι ο
Δημιουργός της ζωής. (73, 33)

Συγχώρεση- η χάρη και το έλεος του Θεού
51. Είμαι ο μόνος που γνωρίζει το πεπρωμένο
όλων, ο μόνος που γνωρίζει το δρόμο που
έχετε διανύσει και το δρόμο που έχετε να
διανύσετε ακόμη. 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.
52 και ως Πατέρας, ικανοποιώ κάθε ένθερμο
αίτημά σας, συλλέγω τα δάκρυά σας,
θεραπεύω τις αδυναμίες σας, σας κάνω να
αισθανθείτε ότι συγχωρεθήκατε και
απαλλαγείτε από τους λεκέδες σας, ώστε να
κάνετε τη ζωή σας καινούργια.
53. Επίσης, Εγώ είμαι ο μόνος που μπορεί να
σας συγχωρήσει για τις προσβολές που Μου
κάνατε εσείς που είστε παιδιά Μου. (245, 39 41)
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54 Αυτήν την εποχή ο λόγος μου σας φωτίζει
εκ νέου. Θα χύσω τη χάρη Μου σε αφθονία,
ώστε να είστε καθαροί και εξοπλισμένοι.
Αλλά αν πέσετε ξανά στην αμαρτία,
συνειδητοποιήστε, άνθρωποι, ότι δεν είμαι
Εγώ που σας απομακρύνω από την αγκαλιά
Μου, αλλά είστε εσείς που απομακρύνεστε
από Μένα, παρόλο που αυτό δεν είναι το
θέλημά Μου. Αλλά η συγχώρεση και η αγάπη
Μου είναι σαν ανοιχτές πύλες για να δεχτούν
όποιον επιθυμεί να επιστρέψει σε Μένα
μετανοημένος. (283, 69)
55. 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, ούτε
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.
56. Το πνεύμα σας είναι ένας σπόρος που
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; Πώς θα
μπορούσα να σας εγκαταλείψω στο δρόμο
σας, όταν είμαι ο μόνος που γνωρίζει το
πεπρωμένο όλων των πλασμάτων; (242, 31 33)
57. Εσείς που πλανάστε: Είμαι έτοιμος να σας
δεχτώ και να σας δώσω τη δύναμή Μου και
το φως Μου, όταν Με καλέσετε. Δεν έχει
σημασία αν φέρετε στην ψυχή και το πνεύμα
σας το σημάδι των μεγάλων αμαρτωλών. Θα
σας κάνω να ευλογήσετε αυτούς που σας
έχουν προσβάλει και να ευλογήσετε τον Θεό
επειδή θεώρησε ότι αυτό το θαύμα είναι
δυνατό μέσα σας. Τότε θα αρχίσετε να
αισθάνεστε την αγάπη του Χριστού στην
καρδιά σας.
58 Κάποιοι, ακούγοντας αυτά τα λόγια, θα
σκεφτούν: Πώς είναι δυνατόν οι μεγάλοι
αμαρτωλοί να λαμβάνουν αυτή τη χάρη όπως

και οι δίκαιοι, οι οποίοι την κατέχουν για τα
προσόντα τους;
59. Ω άνθρωποι, άνθρωποι που δεν βλέπετε
πιο μακριά από τα μάτια σας! Πάντα σας
έδινα τις ευεργεσίες μου από χάρη, ακόμη και
πριν τις αξίζετε.
60 απαντώ σε μια καθαρή σκέψη καθώς και
στο θλιβερό παράπονο εκείνου που με
πλησιάζει μολυσμένος, κάθε φορά που -λόγω
της έλλειψης αγάπης προς τους
συνανθρώπους του- του διαφεύγει μια σπίθα
ταπεινότητας ή γνώσης, έστω και μικρή.
61. Είμαι ο υπερασπιστής των αδυνάτων που
χύνουν δάκρυα για τη μεγάλη ανικανότητα
και άγνοιά τους. Είμαι η Θεία Ελπίδα που
καλεί και παρηγορεί αυτούς που κλαίνε- είμαι
ο καλός Ιησούς που χαϊδεύει απαλά αυτούς
που στενάζουν στον πόνο τους και στην
εξιλέωσή τους.
62. Είμαι ο Σωτήρας σας, ο Λυτρωτής σαςείμαι η Αλήθεια που είναι κατανοητή στον
άνθρωπο. (248, 18 - 21)

Κεφάλαιο 23 - Εμπνεύσεις και
αποκαλύψεις του Θεού
Θεϊκές εμπνεύσεις
1 Μαθητές: Όταν ο λόγος μου έρχεται σε σας
και δεν τον καταλαβαίνετε, αμφιβάλλετε γι'
αυτόν. Σας λέω όμως: Αν η αβεβαιότητα σας
βασανίζει, αποσυρθείτε στη μοναξιά των
αγρών και εκεί, μέσα στη φύση, όπου έχετε
μόνο το ανοιχτό πεδίο, τα βουνά και το
στερέωμα για μάρτυρες, ρωτήστε τον
Δάσκαλό σας για άλλη μια φορά. Βυθιστείτε
στον λόγο του και γρήγορα θα σας φτάσει η
στοργική απάντησή του. Τότε θα νιώσετε να
μεταφέρεστε, να εμπνέεστε, να γεμίζετε με
μια άγνωστη πνευματική ευδαιμονία.
2 Με αυτόν τον τρόπο δεν θα είστε πλέον
άνθρωποι με μικρή πίστη, επειδή γνωρίζετε
ότι κάθε λόγος του Θεού περιέχει αλήθεια,
αλλά ότι για να γίνει προσιτός πρέπει να
εισέλθει κανείς σε αυτόν με αφοσίωση και
καθαρό νου, επειδή είναι ιερό.
3 Κάθε φορά που είστε προετοιμασμένοι και
θέλετε να μάθετε κάτι, η επιθυμία σας για
φως θα προσελκύει το θείο φως. Πόσες
φορές σας έχω πει: πηγαίνετε στη μοναξιά
του βουνού και εκεί πείτε Μου τις ανησυχίες
σας, τα βάσανά σας και τις ανάγκες σας.
133

4 Ο Ιησούς σας δίδαξε αυτά τα μαθήματα στη
Δεύτερη Εποχή με το παράδειγμά Του.
Θυμηθείτε το παράδειγμά Μου όταν
αποσύρθηκα στην έρημο για να προσευχηθώ
πριν ξεκινήσω τη διακονία του κηρύγματός
Μου. Θυμηθείτε ότι τις τελευταίες ημέρες της
ύπαρξής Μου ανάμεσα στους ανθρώπους,
πριν ακόμη πάω στη συναγωγή για να
προσευχηθώ, αναζήτησα τη μοναξιά του
άλσους των Ελαιών για να μιλήσω με τον
Πατέρα.
5. Η φύση είναι ένας ναός του Δημιουργού,
όπου τα πάντα υψώνονται προς Αυτόν για να
Τον λατρέψουν. Εκεί μπορείτε να λάβετε
άμεσα και ανόθευτα την ακτινοβολία του
Πατέρα σας. Εκεί, μακριά από τον ανθρώπινο
εγωισμό και τον υλισμό, θα νιώσετε σοφές
εμπνεύσεις να διαπερνούν την καρδιά σας και
να σας ωθούν να κάνετε καλό στο δρόμο σας.
(169, 28 - 31)
6 πρέπει να είστε ξύπνιοι, μαθητές, γιατί δεν
θα σας μιλήσω μόνο μέσω αυτού του
στόματος, αλλά θα γίνω γνωστός στο πνεύμα
σας τις στιγμές που το σώμα σας κοιμάται. Θα
σας διδάξω να παραδοθείτε στον
προετοιμασμένο ύπνο και να αποσπάσετε το
πνεύμα σας από τα γήινα, ώστε να μπορέσει
να ανέλθει στις περιοχές του φωτός, όπου θα
λάβει την προφητεία με την οποία θα φωτίσει
την πορεία του και στη συνέχεια θα
μεταφέρει το μήνυμά του στο νου. (100, 30)
7 Ποτέ δεν ήμουν μακριά σας, όπως
πιστεύατε μερικές φορές, ούτε αδιαφόρησα
ποτέ για τα βάσανά σας, ούτε έμεινα κουφός
στις εκκλήσεις σας. αυτό συνέβη: Δεν
επιδιώξατε να βελτιώσετε τις ανώτερες
αισθήσεις σας και περιμένατε να Με
αντιληφθείτε με τις αισθήσεις της σάρκας.
Αλλά σας λέω ότι η εποχή που το
παραχώρησα αυτό στους ανθρώπους ήταν
πολύ παλιά.
8 αν είχατε κάνει μια μικρή προσπάθεια να
αναπτύξετε κάποιες από τις πνευματικές σας
ικανότητες, όπως η εσωτερική ανύψωση
μέσω της πνευματικής περισυλλογής, της
προσευχής, της μαντείας, του προφητικού
ονείρου ή του πνευματικού οράματος, σας
διαβεβαιώνω ότι μέσω καθεμιάς από αυτές
θα συνδεόσασταν μαζί Μου και επομένως θα
λαμβάνατε απαντήσεις στα ερωτήματά σας
και θεία έμπνευση στο μυαλό σας.

9 Είμαι πάντα έτοιμος να σας μιλήσω,
περιμένω πάντα την ανύψωσή σας και την
πνευματική σας ετοιμότητα για να σας
ευχαριστήσω και να σας δώσω την ευτυχία να
γίνω γνωστός στο πνεύμα σας. Γι' αυτό είναι
απαραίτητο μόνο να προετοιμαστείτε με τη
μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια για να
αποκτήσετε αυτή τη χάρη. (324, 52 - 54)
10 Ρωτήστε τους μελετητές σας και αν είναι
ειλικρινείς, θα σας πουν ότι ζήτησαν από τον
Θεό έμπνευση. Θα τους έδινα περισσότερες
εμπνεύσεις αν Μου το ζητούσαν με
περισσότερη αγάπη για τους συνανθρώπους
τους και με λιγότερη ματαιοδοξία για τον
εαυτό τους.
11 Αληθινά, σας λέω: Όλα όσα έχετε
συσσωρεύσει από την αληθινή γνώση
προέρχονται από Μένα. Ό,τι έχουν οι
άνθρωποι από αγνά και υψηλά πράγματα θα
το χρησιμοποιήσω προς όφελός σας αυτή την
εποχή, γι' αυτό σας το παραχώρησα. (17, 59 60)
12. Τώρα είναι ο καιρός που το Πνεύμα μου
μιλάει αδιάκοπα στη συνείδηση, στο πνεύμα,
στο νου και στην καρδιά των ανθρώπων. Η
φωνή μου φτάνει στους ανθρώπους μέσω
των σκέψεων και των δοκιμασιών, με τις
οποίες πολλοί αφυπνίζονται από μόνοι τους
στην αλήθεια, αφού εκείνοι που τους
καθοδηγούν ή τους διδάσκουν κοιμούνται και
επιθυμούν ο κόσμος να μην αφυπνιστεί ποτέ.
(306, 63)
13. Στην "Τρίτη Εποχή" συνειδητοποίησα με
τη διαύγεια των εκδηλώσεών Μου αυτό που
ήταν αδύνατο για τους ανθρώπους: Για να
επικοινωνήσω τον εαυτό Μου μέσω της
ανθρώπινης ικανότητας κατανόησης.
14 Καταλάβετε Με, μαθητές, γιατί στον
διάλογο πνεύματος προς πνεύμα που σας
περιμένει, θα νιώσετε την παρουσία Μου
αιώνια. Αν ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε,
δεν θα Μου λέτε πλέον: "Κύριε, γιατί δεν
έρχεσαι;". Γιατί δεν βλέπεις τον πόνο μου;"
Δεν θα Μου μιλάτε πλέον με αυτόν τον
τρόπο. Αληθινά, μαθητές, σας λέω, όποιος
Μου μιλάει με αυτόν τον τρόπο, θα δώσει
απτές αποδείξεις της άγνοιας και της
απροετοιμασίας του.
15 Δεν θέλω να δω τους μαθητές Μου
χωρισμένους από Μένα, θέλω να Μου λέτε
με το πνεύμα σας: "Δάσκαλε, είσαι ανάμεσά
μας, το πνεύμα μας σε αισθάνεται, η Σοφία
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σου είναι η πηγή της έμπνευσής μου". Αυτή
είναι η αληθινή εξομολόγηση που θέλω να
ακούσω από εσάς. (316, 54)

πέτρα, η οποία χρησίμευσε ως μέσο
αποτύπωσης του θείου νόμου πάνω της.
23 Το εξωτερικό πράγμα στην εκδήλωση του
Θεού στους ανθρώπους μέσω του Ιησού ήταν
η σωματική κάλυψη, η ανθρώπινη μορφή του
Χριστού.
24 Στον παρόντα χρόνο το εξωτερικό μέρος
της εκδήλωσής μου ήταν ο φορέας της
φωνής, γι' αυτό και αυτή η μορφή
εκδήλωσης, όπως και οι προηγούμενες,
πρέπει να τελειώσει.
25. Καταλάβετε ότι είστε τα παιδιά του
Πνευματικού λαού που δεν πρέπει να
τρέφονται με μορφές, αλλά με ουσία. Αν
καταλάβετε σωστά τον λόγο μου, δεν θα
πέσετε ποτέ ξανά στην ειδωλολατρία, ούτε θα
προσκολληθείτε στις εξωτερικές πράξεις
λατρείας, στις τελετές, στο εφήμερο, γιατί θα
επιθυμείτε πάντα το ουσιώδες, το αιώνιο.
(224, 69 – 71)

Η προσαρμογή των Θείων Αποκαλύψεων
στην κατανόηση του ανθρώπου
16 για να αποκαλύψω το Θείο, οι γλώσσες
σας είναι πολύ περιορισμένες- γι' αυτό
έπρεπε να σας μιλάω πάντοτε με παραβολές,
με παρομοιώσεις- αλλά τώρα βλέπετε ότι
ακόμη και όταν σας μιλούσα με αυτόν τον
τρόπο, Με καταλαβαίνατε ελάχιστα, επειδή
δεν είχατε την απαραίτητη θέληση να
κατανοήσετε τις αποκαλύψεις Μου. (14, 50)
17 σε κάθε εποχή Με περιμένατε, και όμως,
όποτε ήμουν μαζί σας, δεν Με αναγνωρίζατε
λόγω της έλλειψης προετοιμασίας και
πνευματικότητας. Σας το λέω: Όποια μορφή κι
αν πάρει η Παρουσία Μου, θα περιέχει πάντα
την αλήθεια και τη θεϊκή ουσία της ζωής.
18. Σας είπα ότι χρησιμοποίησα διάφορες
μορφές για να γίνω γνωστός στον κόσμο.
Αλλά αυτά δεν ήταν μια μάσκα για να κρύψω
το Πνεύμα Μου από εσάς, αλλά χρησίμευαν
για να Με εξανθρωπίσουν, να Με
περιορίσουν και να Με κάνουν ακουστό και
απτό στους ανθρώπους.
19 Τώρα σας λέω ότι, πριν κάνετε την κρίση
σας, θα πρέπει πρώτα να ακούσετε αυτή τη
φωνή, μέχρι να έρθει η στιγμή της
πεποίθησής σας ή της φώτισής σας, όταν θα
γίνει φως στο πνεύμα. (97, 11 - 12)
20. Όσο οι άνθρωποι παραμένουν στην
τύφλωσή τους και στην άγνοιά τους, θα
αποτελούν αιτία για τον Θεό, που είναι πάνω
απ' όλα Πατέρας, να εξανθρωπίζει, να
περιορίζει και να μειώνει τον εαυτό του προς
τα παιδιά του, προκειμένου να γίνει
κατανοητός. Πότε θα Μου επιτρέψετε να
εμφανιστώ μπροστά σας με τη δόξα με την
οποία πρέπει να Με βλέπετε;
21. Πρέπει να είστε σπουδαίοι για να
μπορείτε να φανταστείτε το μεγαλείο Μου,
και γι' αυτό το λόγο έρχομαι ξανά και ξανά για
να σας δώσω πνευματικό μεγαλείο, ώστε να
βιώσετε την απέραντη απόλαυση του να
γνωρίζετε τον Πατέρα σας, να αισθάνεστε την
αγάπη Του, να ακούτε τη θεία συναυλία που
αντηχεί πάνω σας. (99, 26 - 27)
22 Το εξωτερικό μέρος αυτής της
αποκάλυψης του Πατέρα στο Σινά ήταν η

Διαφορετικοί τύποι αποκαλύψεων του Θεού
26. Η ανθρωπότητα θα ήθελε να έχει την
επίσκεψη ενός νέου Μεσσία για να τη σώσει
από την άβυσσο, ή τουλάχιστον να ακούσει τη
φωνή του Θεού σαν φωνή ανθρώπου που
αντηχεί στον αέρα. Αλλά σας λέω ότι αρκεί να
παρατηρήσετε λίγο ή να συγκεντρώσετε το
πνεύμα σας σε διαλογισμό για να του δώσετε
ευαισθησία, και θα ακούσετε τα πάντα να σας
μιλούν. Αν σας φαίνεται αδύνατο να μιλάνε οι
πέτρες, σας λέω ότι όχι μόνο οι πέτρες, αλλά
όλα όσα σας περιβάλλουν σας μιλούν για τον
Δημιουργό σας, ώστε να ξυπνήσετε από τα
όνειρά σας για μεγαλοπρέπεια, αλαζονεία και
υλισμό. (61, 49)
27. Οι φωτισμένοι των περασμένων εποχών
έβλεπαν πάντα μια λάμψη φωτός, άκουγαν
πάντα τον λόγο μου. Οι προφήτες, οι
θεόπνευστοι, οι πρόδρομοι, οι θεμελιωτές
δογμάτων υψηλής πνευματικότητας
κατέθεσαν ότι άκουγαν φωνές που έμοιαζαν
να προέρχονται από τα σύννεφα, τα βουνά,
τον άνεμο ή από κάποιο μέρος που δεν
μπορούσαν να προσδιορίσουν- ότι άκουγαν
τη φωνή του Θεού σαν να έβγαινε από
γλώσσες φωτιάς και μυστηριώδεις
αντηχήσεις. Πολλοί άκουσαν, είδαν και
ένιωσαν μέσω των αισθήσεών τους, άλλοι
μέσω των πνευματικών τους ιδιοτήτων- το
ίδιο συμβαίνει και αυτή τη στιγμή.
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28. Αληθινά σας λέω: Εκείνοι που έλαβαν τα
μηνύματά Μου με τις φυσικές τους αισθήσεις
ερμήνευσαν πνευματικά τη Θεία έμπνευση,
και αυτό το έκαναν ανάλογα με τον φυσικό
και πνευματικό τους εξοπλισμό, ανάλογα με
την εποχή στην οποία βρίσκονταν στον κόσμο,
όπως συμβαίνει τώρα με τα ανθρώπινα
όργανα που ονομάζετε "φορείς φωνής" ή
"φορείς δώρων". Αλλά πρέπει να σας πω ότι
στο παρελθόν, όπως και στο παρόν, έχουν
προσθέσει στην καθαρότητα των Θείων
αποκαλύψεων τις δικές τους ιδέες ή εκείνες
που επικρατούσαν στο περιβάλλον τους, και
συνειδητά ή εν αγνοία τους έχουν αλλοιώσει
την καθαρότητα και την απεριόριστη ουσία
της αλήθειας, η οποία στην πραγματικότητα
είναι η αγάπη στις υψηλότερες αποκαλύψεις
της.
29 Οι πνευματικές δονήσεις και οι εμπνεύσεις
ήταν μέσα τους, και τόσο οι "πρώτοι" όσο και
οι "τελευταίοι" υπήρξαν μάρτυρες και θα
γίνουν μάρτυρες αυτής της έμπνευσης που
έφτασε στα πνεύματά τους, σχεδόν πάντα
χωρίς να γνωρίζουν πώς, με τον ίδιο τρόπο
που συμβαίνει σε πολλούς σήμερα και όπως
θα συμβεί σε ακόμα περισσότερους αύριο.
30 Τα λόγια, οι ερμηνείες και ο τρόπος
δράσης εξαρτώνται από τους ανθρώπους και
την εποχή στην οποία ζουν, αλλά πάνω απ'
όλα αυτή είναι η υπέρτατη αλήθεια. (16, 11 14)
31. Κατά καιρούς, είναι απαραίτητο το
Πνεύμα μου να αποκαλύπτεται με τρόπο
προσιτό και κατανοητό σε εσάς. Αυτή η
ανάγκη να σας μιλήσω οφείλεται στην
ανυπακοή σας στο Νόμο μου, στην απόκλισή
σας από το αληθινό μονοπάτι.
32. Ο άνθρωπος, λόγω της ελευθερίας της
βούλησης που απολαμβάνει, είναι το πιο
επαναστατικό ον στη δημιουργία. Μέχρι
σήμερα, δεν ήθελε να υποταχθεί στις οδηγίες
της συνείδησης.
33 Ο λόγος μου θέλει να συγκρατήσει
μερικούς, να δώσει κατεύθυνση σε άλλους,
να ενισχύσει όλους στην αλήθεια και να σας
σώσει από τις αβύσσους.
34. Μην προσβάλλεστε από τον τρόπο με τον
οποίο αποκαλύπτομαι τώρα, ο οποίος είναι
τόσο διαφορετικός από εκείνον της Δεύτερης
Εποχής. Να ξέρετε ότι ποτέ δεν
χρησιμοποίησα την ίδια μορφή δύο φορές,
αφού αυτό θα σήμαινε ότι θα σας άφηνα με

την ίδια διδασκαλία, και πάντα έρχομαι για
να σας διδάξω νέα μαθήματα και να σας
βοηθήσω να κάνετε νέα βήματα. (283, 39 42)
35. Ο Λόγος Μου επικοινωνείται με πολλούς
τρόπους: μέσω της συνείδησης, μέσω
δοκιμασιών που μιλούν 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. (264, 48 u.)
Η αναγκαιότητα των Θείων Αποκαλύψεων
36. Η Θεία Οδηγία Μου δεν προορίζεται μόνο
για το πνεύμα - όχι, πρέπει επίσης να φτάσει
στην ανθρώπινη καρδιά, έτσι ώστε τόσο το
πνευματικό όσο και το φυσικό μέρος της
ύπαρξης να γίνουν αρμονικά.
37. Ο Θείος Λόγος προορίζεται να φωτίσει τον
νου και να κάνει την καρδιά του ανθρώπου
ευαίσθητη, και η ουσία της ζωής που
περιέχεται σε αυτόν τον Λόγο προορίζεται να
θρέψει και να ανυψώσει το πνεύμα.
38 Για να είναι ολοκληρωμένη η ζωή του
ανθρώπου, χρειάζεται οπωσδήποτε
πνευματικό ψωμί, όπως ακριβώς εργάζεται
και μοχθεί για την υλική τροφή.
39 "Ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί", σας
είπα στη "Δεύτερη Εποχή", ο λόγος Μου
εξακολουθεί να ισχύει, διότι ποτέ οι
άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν χωρίς
πνευματική τροφή χωρίς να ταλαιπωρηθούν
στη γη από αρρώστιες, πόνο, σκοτάδι,
συμφορές, δυστυχία και θάνατο.
40. Οι υλιστές θα μπορούσαν να αντιτείνουν
ότι οι άνθρωποι ζουν ήδη μόνο από αυτό που
τους δίνει η γη και η φύση, χωρίς να
χρειάζεται να αγωνιστούν για κάτι
πνευματικό που τους τρέφει, που τους
δυναμώνει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της
ζωής τους. Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτή
δεν είναι μια τέλεια και ολοκληρωμένη ζωή,
αλλά μια ύπαρξη που στερείται το ουσιώδες,
που είναι η πνευματικότητα. (326, 58 - 62)
41. Σε όλες τις εποχές έχω αποκαλύψει τον
εαυτό Μου στον άνθρωπο με απλό τρόπο,
ώστε να μπορεί να Με καταλάβει, πάντα το
έκανα μέσα στα όρια της νοημοσύνης και της
καρδιάς σας. Κατέβηκα σε σας για να σας
δώσω ένα παράδειγμα ταπεινοφροσύνης,
όταν κατέβηκα στη μίζερη ζωή σας για να σας
ανεβάσω σε μια καλύτερη ζωή. (226, 54)
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42. Εδώ εκπληρώνεται 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.
43 Ναι, λαέ Μου, γιατί εκείνοι που
αποκαλείτε λόγιοι φουσκώνουν και θέλουν να
κρατήσουν χαμηλά τους απλούς ανθρώπους,
διδάσκοντάς τους μόνο αυτά που νομίζουν
ότι είναι τα ψίχουλα του ψωμιού που έχουν
λάβει από Μένα.
44 Οι φτωχοί, από την άλλη πλευρά, οι
"μικροί άνθρωποι", οι οποίοι γνωρίζουν καλά
τις δυσκολίες που φέρνει η ζωή, αλλά και τις
στερήσεις που τη συνοδεύουν - όταν μπορούν
να ονομάσουν κάτι δικό τους, αισθάνονται ότι
είναι υπερβολικό γι' αυτούς και έτσι το
μοιράζονται με τους άλλους.
45. Προσθέτω τώρα: Αν ο άπληστος
άνθρωπος γίνει γενναιόδωρος και ο αλαζόνας
γίνει ταπεινός, θα μοιραστούν αμέσως 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. (250, 17)

δημιουργία των πνευμάτων, πριν ακόμη
υπάρξει ο κόσμος. (289, 18)
49 Όταν οι άνθρωποι πίστευαν ακόμη ότι
υπήρχε μόνο αυτό που μπορούσαν να
ανακαλύψουν με τα μάτια τους και οι ίδιοι
δεν γνώριζαν τη μορφή του κόσμου στον
οποίο κατοικούσαν, φαντάζονταν έναν Θεό
που περιοριζόταν σε αυτό που γνώριζαν τα
μάτια τους.
50 Καθώς όμως το μυαλό τους ξετύλιγε
σταδιακά 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 μπροστά στην θαυμαστή
νοημοσύνη του ανθρώπου.
51 Επομένως, έπρεπε να σας δώσω αυτή τη
στιγμή οδηγίες που είναι σε αρμονία με την
ανάπτυξή σας.
52. Σας ρωτώ όμως: Είναι υλική γνώση αυτή
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.
53. Σας φαίνεται αδύνατο, ή τουλάχιστον
παράξενο, ο Θεός να κάνει τον εαυτό του
γνωστό στους ανθρώπους πνευματικά - ο
πνευματικός κόσμος να γίνεται γνωστός και
να εκδηλώνεται στη ζωή σας - άγνωστοι
κόσμοι και σφαίρες να επικοινωνούν μαζί
σας; Θέλετε να σταματήσει η γνώση σας και ο
Πατέρας να μη σας αποκαλύψει ποτέ
περισσότερα από όσα σας έχει ήδη
αποκαλύψει;
54 Μην είσαι συνηθισμένος στην πίστη σου,
και μη βάζεις όρια στο μυαλό σου στη γνώση.
55 Σήμερα μπορεί να αρνείστε, να πολεμάτε
και να καταδιώκετε τη διδασκαλία του
Πνεύματος- ξέρω, όμως, ότι αύριο θα
υποκλιθείτε στην Αλήθεια.
56 Κάθε θεία αποκάλυψη έχει αντιταχθεί και
απορριφθεί κατά την εμφάνισή της- αλλά
τελικά το φως αυτό επικράτησε.
57 Στις ανακαλύψεις της επιστήμης, η
ανθρωπότητα υπήρξε εξίσου δύσπιστη- αλλά
τελικά αναγκάστηκε να υποχωρήσει μπροστά
στην πραγματικότητα. (275, 64 - 70)

Το Άπειρο των Θείων Αποκαλύψεων
46. Αυτή η διδασκαλία, η οποία πρόκειται να
φωτίσει την Τρίτη Εποχή, δεν είναι η
τελευταία μου. Το πνευματικό δεν έχει τέλος.
Ο Νόμος Μου λάμπει σαν θεϊκός ήλιος σε
όλες τις συνειδήσεις. Η στασιμότητα και η
παρακμή είναι ιδιότυπες μόνο για τα
ανθρώπινα όντα, και είναι πάντα το
αποτέλεσμα των ελαττωμάτων, των
αδυναμιών ή της έλλειψης συγκράτησης των
παθών.
47. Μόλις η ανθρωπότητα εδραιώσει τη ζωή
της σε πνευματικά θεμέλια και φέρει μέσα
της το ιδανικό της αιωνιότητας που σας
εμπνέει η Διδασκαλία μου, θα έχει βρει το
μονοπάτι της προόδου και της τελειότητας
και δεν θα παρεκκλίνει ποτέ ξανά από το
μονοπάτι της ανοδικής της εξέλιξης. (112, 18)
48. Αν νομίζετε ότι μόλις τώρα σας
αποκάλυψα κάτι από την πνευματική ζωή,
κάνετε μεγάλο λάθος- γιατί σας το ξαναλέω: η
Θεία διδασκαλία άρχισε όταν γεννήθηκε ο
πρώτος άνθρωπος, και δεν υπερβάλλω όταν
σας λέω ότι η διδασκαλία Μου άρχισε με τη
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58 Όταν από την καρδιά της ανθρωπότητας ο
ναός του Αγίου Πνεύματος υψωθεί στο
άπειρο, θα εμφανιστούν νέες αποκαλύψεις
ανάμεσά τους, οι οποίες θα είναι τόσο
μεγαλύτερες όσο περισσότερο θα
εξελίσσονται προς τα πάνω τα πνευματικά
όντα. (242, 62)
59. Πώς μπορείτε να υποθέσετε ότι, ενώ
κατέβηκα σε σας, θα μπορούσα να
παραμελήσω άλλα έθνη, αφού είστε όλοι
παιδιά Μου; Νομίζετε ότι κάποιος είναι
απόμακρος ή έξω από Μένα, παρόλο που το
Πνεύμα Μου είναι παγκόσμιο και
περιλαμβάνει όλα τα δημιουργημένα
πράγματα;
60. Τα πάντα ζουν και τρέφονται από Μένα.
Επομένως, η παγκόσμια ακτίνα Μου έχει
κατέβει σε ολόκληρη την υδρόγειο, και το
πνεύμα έχει λάβει την επιρροή Μου σε αυτόν
τον κόσμο και σε άλλους, γιατί έχω έρθει για
να σώσω όλα τα παιδιά Μου. (176, 21)
61 Η εκδήλωσή Μου μέσω των φωνοφόρων
θα είναι, σύμφωνα με τη θέλησή μου, μόνο
προσωρινή, ένα σύντομο στάδιο
προετοιμασίας, το οποίο θα χρησιμεύσει σε
αυτόν τον λαό ως κανόνας, νόμος και βάση
για να μαρτυρήσει και να διαδώσει αυτή την
αλήθεια και να διακηρύξει την παρουσία της
"Τρίτης Εποχής" στον κόσμο.
62 Όπως ακριβώς η εκδήλωσή μου ήταν
προορισμένη από τον ανθρώπινο νου να είναι
τόσο φευγαλέα όσο μια αστραπή, έτσι ήταν
επίσης προορισμένο ότι μόνο ορισμένες
ομάδες ανθρώπων θα καλούνταν να είναι
παρούσες σε αυτή την αποκάλυψη και να
λάβουν αυτό το μήνυμα.
63 Ο διάλογος πνεύματος προς πνεύμα, από
την άλλη πλευρά, θα φτάσει σε όλο το
ανθρώπινο γένος, χωρίς χρονικό περιορισμό,
επειδή αυτή η μορφή της αναζήτησης Μου,
της πρόσληψής Μου, της προσευχής Μου, της
ακρόασής Μου και της αίσθησης Μου είναι
για όλη την αιωνιότητα. (284,41 - 43)

65. Δεν Με αισθάνεστε επειδή δεν έχετε
επίγνωση, επειδή σας λείπει η
πνευματικότητα και η προετοιμασία, και όσα
σημάδια και αισθήσεις και αν λάβετε, τα
αποδίδετε σε υλικές αιτίες. Γι' αυτό σας λέω
ότι, αν και είμαι μαζί σας, δεν
αντιλαμβάνεστε την παρουσία Μου.
66. Τώρα σας λέω: Δεν είναι φυσικό να Με
αισθάνεστε μέσα σας, αφού είστε μέρος Μου;
Εν όψει αυτού, δεν είναι σωστό το πνεύμα
σας να συγχωνευτεί τελικά με το δικό Μου;
Σας αποκαλύπτω το αληθινό μεγαλείο που θα
έπρεπε να υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, γιατί
έχετε παραστρατήσει και έχετε μικρύνει
πνευματικά από την επιθυμία σας να γίνετε
σπουδαίοι στη γη! (331, 25 - 26)
67 Δεν θέλω πια να Μου λες: Κύριε, γιατί
είσαι μακριά μου, γιατί δεν με ακούς, γιατί
αισθάνομαι μόνος στον δρόμο της ζωής;
68. Αγαπητοί άνθρωποι: Εγώ δεν
απομακρύνομαι ποτέ από τα παιδιά Μου,
εσείς είστε αυτοί που απομακρύνονται από
Μένα, επειδή σας λείπει η πίστη και εσείς οι
ίδιοι Με απορρίψατε και κλείσατε τις πόρτες
των καρδιών σας σε Μένα. (336, 60)
69. Δεν θέλω να Με αισθάνεστε μακριά, γιατί
σας έχω πει ότι όλοι σας, λόγω της
πνευματοποίησής σας, θα Με αισθανθείτε,
θα Με αντιληφθείτε άμεσα. Το πνεύμα σας
θα ακούσει τη φωνή Μου, και πνευματικά θα
δείτε την Παρουσία Μου. Έτσι, θέλω να δω το
πνεύμα σας ενωμένο με το δικό Μου για
πάντα, γιατί αυτό είναι το θέλημά Μου. (342,
57)

VI Το έργο του Θεού
Κεφάλαιο 24 - Η πνευματική και η
υλική δημιουργία
Η Δημιουργία των Πνευματικών Όντων
1 Πριν υπάρξουν κόσμοι, πριν όλα τα
πλάσματα και η ύλη ζωντανέψουν, το Θεϊκό
Μου Πνεύμα υπήρχε ήδη. Αλλά ως ΠανΕνότητα ένιωθα μέσα Μου ένα τεράστιο κενό,
γιατί ήμουν σαν βασιλιάς χωρίς υπηκόους,
σαν δάσκαλος χωρίς μαθητές. Για το λόγο
αυτό, έκανα το σχέδιο να δημιουργήσω όντα
παρόμοια με Εμένα, στα οποία θα αφιέρωνα

Η εκδήλωση της παρουσίας του Θεού στον
άνθρωπο
64. Θέλω να σας κάνω μαθητές Μου, ώστε να
μάθετε να Με αισθάνεστε ως παιδιά που
είναι από το Πνεύμα Μου. Γιατί να μην
αισθάνεστε την Παρουσία Μου μέσα σας,
αφού είστε φτιαγμένοι από τη δική Μου
ουσία, ένα κομμάτι Μου;
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ολόκληρη τη ζωή μου, τα οποία θα αγαπούσα
τόσο βαθιά και οικεία ώστε, όταν θα ερχόταν
η ώρα, δεν θα δίσταζα να τους προσφέρω το
Αίμα Μου στο σταυρό.
2 μην παρεξηγείστε όταν σας λέω ότι σας
αγάπησα πριν ακόμα υπάρξετε. Ναι,
αγαπημένα παιδιά! (345, 20 - 21)
3. Το Θείο Πνεύμα ήταν γεμάτο αγάπη, αν και
υπήρχε μόνο Εκείνο. Τίποτα δεν είχε ακόμη
δημιουργηθεί, τίποτα δεν υπήρχε γύρω από
το Θεϊκό Ον, και όμως Εκείνος αγαπούσε και
αισθανόταν ότι ήταν ο Πατέρας.
4 Ποιον αγάπησε; Ποιανού Πατέρας
αισθανόταν να είναι; Ήταν όλα τα όντα και
όλα τα πλάσματα που θα προέρχονταν από
Αυτόν και των οποίων η δύναμη αναπαυόταν
κρυμμένη στο Πνεύμα Του. Σε αυτό το
Πνεύμα υπήρχαν όλες οι επιστήμες, όλες οι
δυνάμεις της φύσης, όλα τα όντα, όλα τα
θεμέλια της δημιουργίας. Ήταν η αιωνιότητα
και ο χρόνος. Σε Αυτόν υπήρχε το παρελθόν,
το παρόν και το μέλλον, πριν ακόμη οι κόσμοι
και τα όντα έρθουν στη ζωή.
5 Αυτή η θεία έμπνευση έγινε
πραγματικότητα υπό την άπειρη δύναμη της
θείας αγάπης, και άρχισε η ζωή. (150, 76 - 79)
6. Για να μπορεί ο Θεός να αποκαλεί τον
εαυτό του Πατέρα, προκάλεσε να βγουν
πνεύματα από τη μήτρα Του - πλάσματα
παρόμοια με Εκείνον στα θεία
χαρακτηριστικά Του. Αυτή ήταν η προέλευσή
σας, γι' αυτό και ανυψωθήκατε στην
πνευματική ζωή. (345, 22)
7. Ο λόγος για τη δημιουργία σας ήταν η
αγάπη, η θεϊκή επιθυμία να μοιραστώ τη
δύναμή Μου με κάποιον- και ο λόγος που σας
προίκισα με ελευθερία βούλησης ήταν επίσης
η αγάπη. Ήθελα να νιώθετε ότι τα παιδιά Μου
σας αγαπούν - όχι υπό όρους νόμου, αλλά
από ένα αυθόρμητο συναίσθημα που πρέπει
να ξεπηδά ελεύθερα από το πνεύμα σας. (31,
53)
8 Κάθε πνεύμα προήλθε από μια καθαρή
σκέψη της Θεότητας- επομένως, τα πνεύματα
είναι ένα τέλειο έργο του Δημιουργού. (236,
16)

υπηρέτη του Θεού- μέσω της μεσολάβησής
του, καθώς και άλλων μεγάλων πνευμάτων,
κινώ το πνευματικό σύμπαν και εκτελώ
μεγάλες και υψηλές αποφάσεις. Ναι, μαθητές
Μου, έχω πλήθος μεγάλων πνευμάτων στην
υπηρεσία Μου, που κυβερνούν τη
δημιουργία. (345, 9)
προνοητικές σκέψεις του Θεού
10. Ακούστε, μαθητές: Πριν έρθετε στη ζωή,
Εγώ ήδη υπήρχα, και στο Πνεύμα Μου ήταν
κρυμμένο το δικό σας. Ωστόσο, δεν ήθελα να
σας κάνω κληρονόμους της Βασιλείας Μου
χωρίς να έχετε αποκτήσει αξίες, ούτε να
κατέχετε αυτό που υπήρχε χωρίς να γνωρίζετε
ποιος σας δημιούργησε- ούτε ήθελα να
φύγετε από Μένα χωρίς κατεύθυνση, χωρίς
σκοπό και χωρίς ιδανικά.
11. Γι' αυτό σας έδωσα συνείδηση, για να σας
χρησιμεύσει ως οδηγός. Σας έδωσα ελεύθερη
βούληση ώστε τα έργα σας να έχουν
πραγματική αξία μπροστά Μου. Σας έδωσα το
πνεύμα για να λαχταράει πάντα να
ανυψώνεται προς το φωτεινό και αγνό. Σας
έδωσα το σώμα, ώστε μέσω της καρδιάς να
έχετε την αίσθηση του καλού και του ωραίου
και να σας χρησιμεύσει ως λυδία λίθος, ως
συνεχής δοκιμασία, αλλά και ως εργαλείο για
να ζείτε στον υλικό κόσμο. (35, 48 – 49 o.)
Η δημιουργία υλικών κόσμων για τα
πνευματικά όντα
12 Όταν ο χώρος φωτίστηκε για πρώτη φορά
από την παρουσία των πνευμάτων, αυτά που ακόμα παραπατούσαν και σκόνταφταν
σαν μικρά παιδιά, και δεν είχαν ούτε την
ανάπτυξη ούτε τη δύναμη να κατοικήσουν
στους τόπους της υψηλής πνευματικότητας ένιωσαν την ανάγκη για ένα στήριγμα, για να
νιώσουν δυνατοί- και έτσι τους δόθηκε η ύλη
και ένας υλικός κόσμος, και στη νέα τους
κατάσταση απέκτησαν εμπειρία και γνώση.
(35, 50)
13. Το σύμπαν ήταν γεμάτο με όντα, και σε
όλα τους εκδηλωνόταν η αγάπη, η δύναμη και
η σοφία του Πατέρα. Σαν μια ανεξάντλητη
πηγή ζωής ήταν η μήτρα του Κυρίου από τη
στιγμή που διέταξε να ενωθούν τα άτομα για
να σχηματίσουν όντα και σώματα και να τους
δώσουν μορφή.

Το έργο των μεγάλων πνευμάτων στο έργο
της δημιουργίας
9 Ο Ηλίας είναι το Μεγάλο Πνεύμα που
βρίσκεται στα δεξιά του Θεού, ο οποίος με
την ταπεινότητά του αποκαλεί τον εαυτό του
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14 Πρώτα υπήρξε η πνευματική ζωή, πρώτα
υπήρξαν τα πνευματικά όντα και μόνο μετά η
υλική φύση.
15 Εφόσον είχε αποφασιστεί ότι πολλά
πνευματικά πλάσματα θα έπαιρναν σωματική
μορφή για να ζήσουν σε υλικούς κόσμους,
όλα είχαν κανονιστεί εκ των προτέρων, ώστε
τα παιδιά του Κυρίου να τα βρουν όλα έτοιμα
γι' αυτά.
16. Έλουσε με ευλογίες το μονοπάτι που θα
έπρεπε να περπατήσουν τα παιδιά Του,
πλημμυρίζοντας το σύμπαν με ζωή και
γεμίζοντας με ομορφιές το μονοπάτι του
ανθρώπου, στο οποίο τοποθέτησε μια Θεϊκή
σπίθα: τη συνείδηση και το πνεύμα,
δημιουργώντας τον έτσι από αγάπη,
νοημοσύνη, δύναμη, θέληση και συνείδηση.
Αλλά όλα όσα υπήρχαν τα τύλιξε με τη
δύναμή του και του έδειξε το πεπρωμένο του.
(150, 80 - 84)
17 Όταν ο Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο
και του έδωσε τον προορισμό να είναι τόπος
εξιλέωσης, γνώριζε ήδη ότι τα παιδιά Του θα
έπεφταν θύματα αδυναμιών και παραβάσεων
στην πορεία τους, ότι θα χρειαζόταν ένα σπίτι
για να κάνουν το πρώτο βήμα προς την
ανανέωση και την τελείωση. (250, 37)

αν θέλατε, δεν μπορείτε να καταλάβετε, είναι
μεγάλοι και τέλειοι, όπως είναι όλοι οι σκοποί
του Πατέρα. Ωστόσο, αληθινά σας λέω, δεν
είστε ούτε ο μεγαλύτερος ούτε ο μικρότερος
από τα πλάσματα του Κυρίου.
22 Δημιουργηθήκατε, και εκείνη τη στιγμή το
πνεύμα σας πήρε ζωή από τον Παντοδύναμο,
η οποία είχε μέσα της τόσες ιδιότητες όσες
ήταν απαραίτητες για να εκπληρώσετε ένα
δύσκολο έργο στην αιωνιότητα. (17, 24 - 28)
23. Στο πνεύμα του ανθρώπου, που είναι το
αριστούργημά Μου, έχω τοποθετήσει το
Θεϊκό Μου Φως. Τον φρόντισα με άπειρη
αγάπη, όπως ένας κηπουρός φροντίζει ένα
κακομαθημένο φυτό του κήπου του. Σας
τοποθέτησα σε αυτό το βιότοπο, όπου δεν
σας λείπει τίποτα για τη ζωή, ώστε να Με
αναγνωρίσετε και να γνωρίσετε τον εαυτό
σας. Έχω δώσει στο πνεύμα σας την εξουσία
να αισθάνεται τη ζωή του επέκεινα και στην
ψυχή σας τις αισθήσεις, ώστε να
αναζωογονηθείτε και να τελειοποιηθείτε. Σας
έδωσα αυτόν τον κόσμο για να αρχίσετε να
κάνετε τα πρώτα σας βήματα σ' αυτόν, και μ'
αυτόν τον τρόπο προόδου και τελειότητας να
βιώσετε την τελειότητα του Νόμου Μου, ώστε
κατά τη διάρκεια της ζωής σας να Με
γνωρίσετε και να Με αγαπάτε όλο και
περισσότερο και να Με φτάσετε μέσω των
προσόντων σας.
24 Σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης
βούλησης και σας προίκισα με συνείδηση. Το
πρώτο για να μπορείτε να αναπτύσσεστε
ελεύθερα στο πλαίσιο των νόμων μου και το
δεύτερο για να ξέρετε να ξεχωρίζετε το καλό
από το κακό, ώστε να σας λέει, ως τέλειος
κριτής, πότε εκπληρώνετε ή παραβιάζετε το
νόμο μου.
25 Η συνείδηση είναι φως από το Θείο
Πνεύμα μου που δεν σας εγκαταλείπει ανά
πάσα στιγμή.
26 Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή,
είμαι η ειρήνη και η ευτυχία, η αιώνια
υπόσχεση ότι θα είστε μαζί Μου, και επίσης η
εκπλήρωση όλων των λόγων Μου. (22, 7 - 10)

Η δημιουργία του ανθρώπου
18. Ακούστε: Ο Θεός, το Υπέρτατο Ον, σας
δημιούργησε "κατ' εικόνα και ομοίωσή Του" όχι όσον αφορά την υλική μορφή που έχετε,
αλλά τις ικανότητες με τις οποίες είναι
προικισμένο το πνεύμα σας, παρόμοιες με
εκείνες του Πατέρα.
19 Πόσο ευχάριστο ήταν για τη ματαιοδοξία
σας να θεωρείτε τον εαυτό σας κατ' εικόνα
του Δημιουργού. Θεωρείτε τους εαυτούς σας
τα πιο εξελιγμένα πλάσματα που
δημιούργησε ο Θεός. Αλλά κάνετε μεγάλο
λάθος όταν υποθέτετε ότι το σύμπαν
δημιουργήθηκε μόνο για εσάς. Με τι άγνοια
αποκαλείτε τους εαυτούς σας το στέμμα της
δημιουργίας!
20. Καταλάβετε ότι ούτε καν η γη δεν έχει
δημιουργηθεί μόνο για τους ανθρώπους. Στην
ατελείωτη σκάλα της θείας δημιουργίας
υπάρχει ένας άπειρος αριθμός πνευμάτων
που εξελίσσονται σε εκπλήρωση του θεϊκού
νόμου.
21. Οι σκοποί που αφορούν τα πάντα, και
τους οποίους εσείς ως άνθρωποι, ακόμη και

Η μνήμη του παραδείσου
27 Οι πρώτοι άνθρωποι - αυτοί που ήταν οι
πρόγονοι της ανθρωπότητας - διατήρησαν για
ένα διάστημα την εντύπωση που πήρε το
πνεύμα τους από την "πνευματική κοιλάδα" μια εντύπωση ομορφιάς, ειρήνης και
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απόλαυσης, η οποία διατηρήθηκε μέσα τους
όσο δεν εμφανίζονταν στη ζωή τους τα πάθη
της σάρκας, αλλά και ο αγώνας για επιβίωση.
28 Αλλά πρέπει να σας πω ότι το πνεύμα
αυτών των ανθρώπων, αν και προερχόταν
από έναν κόσμο φωτός, δεν προερχόταν από
τις υψηλότερες εστίες - εκείνες στις οποίες
μπορείτε να φτάσετε μόνο με την αξία σας.
29 Ωστόσο, η κατάσταση αθωότητας, ειρήνης,
ευημερίας και υγείας που διατήρησαν τα
πνεύματα αυτά στα πρώτα τους βήματα
έμεινε αξέχαστη ως εποχή φωτός, τη
μαρτυρία της οποίας μετέδωσαν στα παιδιά
τους και αυτά στους απογόνους τους.
30 Ο υλοποιημένος νους των ανθρώπων,
παρεξηγώντας το πραγματικό νόημα αυτής
της μαρτυρίας, πίστεψε τελικά ότι ο
παράδεισος στον οποίο είχαν ζήσει οι πρώτοι
άνθρωποι ήταν ένας επίγειος παράδεισος,
χωρίς να αντιλαμβάνεται ότι επρόκειτο για
μια πνευματική κατάσταση αυτών των
πλασμάτων. (287, 12 - 13)

και ιερό που σας ενώνει όλους μεταξύ σας και
σας ενώνει με τον Δημιουργό; (21,38)
34. Το Πνεύμα Μου, το οποίο είναι
παντοδύναμο, υπάρχει σε όλα όσα
δημιουργήθηκαν από Μένα, είτε στην
πνευματική είτε στην υλική φύση. Σε όλα τα
πράγματα το έργο Μου είναι παρόν και
μαρτυρεί την τελειότητά Μου σε όλα τα
επίπεδα της ζωής.
35 Το θεϊκό μου έργο περιλαμβάνει τα πάντα
- από τα μεγαλύτερα και τελειότερα όντα,
που κατοικούν στα δεξιά μου, μέχρι το
ελάχιστα αντιληπτό μικρότερο πλάσμα, το
φυτό ή το ορυκτό, το άτομο ή το κύτταρο, που
δίνουν μορφή σε όλα τα πλάσματα.
36. Με αυτό σας επισημαίνω και πάλι την
τελειότητα όλων όσων δημιουργήθηκαν από
Μένα, από τα υλικά όντα μέχρι τα πνεύματα
που έχουν ήδη φτάσει στην τελειότητα. Αυτό
είναι το έργο Μου. (302, 39)
37. Όποιος παρεκκλίνει από τον πνευματικό
νόμο, που είναι ο ανώτερος νόμος, πέφτει
κάτω από την κυριαρχία των κατώτερων ή
υλικών νόμων, για τους οποίους οι άνθρωποι
επίσης γνωρίζουν ελάχιστα. Όμως αυτός που
υπακούει στον υπέρτατο νόμο και παραμένει
σε αρμονία με αυτόν, είναι πάνω από όλες τις
τάξεις που εσείς ονομάζετε φυσικές, και
αισθάνεται και καταλαβαίνει περισσότερα
από αυτόν που έχει μόνο τη γνώση που έχει
βρει στην επιστήμη ή στις θρησκείες.
38. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο
Ιησούς σας εξέπληξε με τα έργα που
ονομάζετε θαύματα, αλλά αναγνωρίστε τις
διδασκαλίες που σας έδωσε από αγάπη.
Καταλάβετε ότι δεν υπάρχει τίποτα
υπερφυσικό ούτε αντιφατικό στο Θείο που
αντηχεί σε όλη τη δημιουργία. (24, 42 - 43)

Η φύση του ανθρώπου
31. Ο νους και το σώμα είναι διαφορετικής
φύσης, η ύπαρξή σας αποτελείται από αυτά,
και πάνω και από τα δύο είναι η συνείδηση. Η
πρώτη είναι κόρη του φωτός, η δεύτερη
προέρχεται από τη γη, είναι η ύλη. Και τα δύο
είναι ενωμένα σε μια ενιαία ύπαρξη και
μάχονται το ένα εναντίον του άλλου,
καθοδηγούμενα από τη συνείδηση, στην
οποία έχετε την παρουσία του Θεού. Αυτός ο
αγώνας ήταν συνεχής μέχρι τώρα- αλλά στο
τέλος, το πνεύμα και το σώμα θα
εκπληρώσουν αρμονικά το έργο που ο Νόμος
μου αναθέτει στο καθένα από αυτά.
32. Μπορείτε επίσης να φανταστείτε το
πνεύμα σαν να ήταν φυτό και το σώμα σαν τη
γη. Το πνεύμα, φυτεμένο στην ύλη,
αναπτύσσεται, ισιώνει, τρέφεται από τις
δοκιμασίες και τις διδασκαλίες που δέχεται
κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής του.
(21, 40 - 41)

Κεφάλαιο 25 - Φύση
Οι νόμοι της φύσης
(1) Σας δίδαξα να βλέπετε τον Θεό ως το
Παντοδύναμο, ως το θαύμα χωρίς όρια στην
πνευματική σας φαντασία, ως τη δύναμη που
προκαλεί την κίνηση και τη δράση σε όλο το
σύμπαν - ως τη ζωή που εκδηλώνεται τόσο
στο απλούστερο φυτό όσο και σε εκείνους
τους κόσμους που τρέχουν εκατομμύρια
φορές την πορεία τους στο διάστημα, χωρίς

Η ενότητα του Δημιουργού με τη Δημιουργία
33. Το Πνεύμα του Θεού είναι σαν ένα άπειρο
δέντρο, στο οποίο τα κλαδιά είναι οι κόσμοι
και τα φύλλα είναι τα όντα. Αφού είναι ένας
και μοναδικός χυμός που ρέει μέσα από τον
κορμό σε όλα τα κλαδιά και από αυτά στα
φύλλα, δεν πιστεύετε ότι υπάρχει κάτι αιώνιο
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κανένας από αυτούς να παρακούει τον νόμο
που τους διέπει.
2 Αυτός ο νόμος είμαι εγώ, ο Θεός σας, ο
νόμος της αδιάκοπης εξέλιξης, ο οποίος
εκπλήσσει τον άνθρωπο και του ανοίγει
τεράστια πεδία έρευνας που του επιτρέπουν
να διεισδύει όλο και περισσότερο στα
μυστήρια της φύσης. (359, 74 - 75)
3. Κατανοήστε ότι ο Νόμος είναι το μονοπάτι
που ανοίγει η αγάπη του Υπέρτατου
Δημιουργού για να καθοδηγήσει κάθε
πλάσμα του. Αναλογιστείτε τη ζωή που σας
περιβάλλει, η οποία αποτελείται από βασικές
ουσίες και οργανισμούς άπειρου αριθμού, και
τελικά θα ανακαλύψετε ότι κάθε σώμα και
κάθε ον κινείται κατά μήκος μιας διαδρομής ή
τροχιάς που, εκ πρώτης όψεως, καθοδηγείται
από μια παράξενη και μυστηριώδη δύναμη.
Αυτή η δύναμη είναι ο νόμος που έχει ορίσει
ο Θεός για κάθε ένα από τα πλάσματά του.
4 Αν ερευνήσετε αυτές τις σημαντικές
διαδικασίες, στο τέλος θα καταλήξετε στη
διαπίστωση ότι όντως τα πάντα ζουν,
κινούνται και αναπτύσσονται κάτω από μια
υπέρτατη εντολή. (15, 4)

δυνάμεις και τα βασίλεια της φύσης που σας
περιβάλλουν - δεν είναι Δημιουργόςσχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε εκ των
προτέρων από τον Θεϊκό Δημιουργό. Δεν
είναι ούτε η αιτία ούτε το έδαφος της ζωής.
Εγώ μόνο, ο Κύριός σας, είμαι η αρχή και το
τέλος, το Άλφα και το Ωμέγα. (26, 26)
8 Όλα όσα σας περιβάλλουν και σας
περιβάλλουν σε αυτή τη ζωή είναι μια
αντανάκλαση της Αιώνιας Ζωής, είναι μια
βαθιά διδασκαλία που εξηγείται μέσα από
υλικές μορφές και αντικείμενα, ώστε να
μπορεί να γίνει κατανοητή.
9. Δεν έχετε ακόμη διεισδύσει στο βάθος
αυτής της θαυμάσιας Διδασκαλίας, και ο
άνθρωπος έχει και πάλι σφάλει, επειδή έχει
αντιληφθεί τη ζωή που ζει στη γη σαν να ήταν
η αιωνιότητα. Έχει αρκεστεί στο να
ασχολείται με τις εκδηλώσεις και έχει
απορρίψει όλα όσα περιέχει η θεία
αποκάλυψη - αυτό που είναι η ουσία και η
αλήθεια σε αυτήν, παρούσα σε όλη τη
δημιουργία. (184, 31 - 32)
10 Δεν θα σας στερήσω τίποτα από όσα έχω
βάλει στη φύση για τη διατήρησή σας, την
υγεία, τη διατροφή, την ευημερία και την
ευχαρίστηση των παιδιών μου.
11 Αντιθέτως, σας λέω: όπως ακριβώς σας
προσφέρω τον Άρτο του Πνεύματος,
καλώντας σας να εισπνεύσετε θεϊκές εσάνς
και να αναζωογονηθείτε με πνευματικά
αρώματα, με τον ίδιο τρόπο, μην αγνοείτε
ούτε απομακρύνεστε από αυτό που σας δίνει
η Φύση, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα
αποκτήσετε αρμονία, υγεία, ενέργεια και έτσι
τη σωστή εκπλήρωση των Νόμων της Ζωής.
(210, 22)
12 Το άβουλο ον καθοδηγείται από το
ένστικτο, που είναι η εσωτερική του φωνή, ο
δάσκαλός του, ο οδηγός του. Είναι σαν ένα
φως που προέρχεται από τη μητέρα του, τη
φύση, και φωτίζει το μονοπάτι που πρέπει να
διανύσει στη ζωή του - επίσης ένα μονοπάτι
γεμάτο κινδύνους και ρίσκα.
13 Πάρτε ως παράδειγμα την αρμονία με την
οποία ζει κάθε είδος, τη δραστηριότητα
εκείνων που είναι επιμελείς. Πάρτε στην
καρδιά σας τα παραδείγματα της πίστης ή της
ευγνωμοσύνης. Είναι παραδείγματα που
περιέχουν τη θεϊκή σοφία, αφού προέρχονται
από τα πλάσματά Μου, που επίσης
γεννήθηκαν από Μένα, ώστε να σας

Η παρουσία του Θεού στη φύση
5. Αναζητήστε Με σε όλα τα έργα που
επιτελέστηκαν από Μένα, και θα μπορέσετε
να Με βρείτε παντού. Προσπαθήστε να Με
ακούσετε και θα Με ακούσετε στη δυνατή
φωνή που εκπέμπεται από όλα όσα έχουν
δημιουργηθεί, γιατί δεν δυσκολεύομαι να
εκφραστώ μέσα από τα όντα της δημιουργίας.
6 φανερώνω τον εαυτό μου και σε ένα αστέρι,
στη μανία μιας καταιγίδας και στο γλυκό φως
μιας αυγής. Κάνω τη φωνή Μου να ακούγεται
στο μελωδικό τραγούδι ενός πουλιού, όπως
την εκφράζω μέσα από το άρωμα των
λουλουδιών. Και κάθε μία από τις εκφράσεις
Μου, κάθε πτυχή, κάθε έργο, σας μιλάει για
την αγάπη, για την εκπλήρωση των νόμων της
δικαιοσύνης, για τη σοφία, για την
αιωνιότητα στο πνευματικό. (170, 64)
Η φύση είναι δημιούργημα του Θεού και
παραβολή του πνευματικού
7. Πολλοί έχουν κάνει τη Φύση Θεό τους,
θεοποιώντας την ίδια ως τη δημιουργική
πηγή όλων όσων υπάρχουν. Αλλά αληθινά
σας λέω, αυτή η Φύση, από τη μήτρα της
οποίας ξεπήδησαν όλα τα όντα - οι υλικές
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περιβάλλουν και να σας συνοδεύουν στον
κόσμο σας, ώστε να μπορούν να μοιραστούν
ό,τι έχω τοποθετήσει στη γη. (320,34+37)

18 Δεν λέω ψέματα ούτε υπερβάλλω όταν
σας λέω ότι τα βασίλεια της φύσης μπορούν
να ακούσουν τη φωνή σας και θα σας
υπακούσουν και θα σας σεβαστούν.
19 Η ιστορία του Ισραήλ γράφτηκε ως
μαρτυρία της αλήθειας μου, και σε αυτήν
μπορείτε να ανακαλύψετε πώς ο λαός του
Θεού αναγνωρίστηκε και έγινε σεβαστός ξανά
και ξανά από τις δυνάμεις και τα στοιχεία της
φύσης. Γιατί αυτό να μην ισχύει και για εσάς;
20 Πιστεύετε ότι η δύναμή μου ή η αγάπη
μου για την ανθρωπότητα έχει αλλάξει με την
πάροδο του χρόνου; Όχι, εσείς τα πλήθη που
ακούτε αυτόν τον λόγο, το φως του
Πνεύματός μου σας περιβάλλει- η δύναμή
μου και η αγάπη μου είναι αιώνιες και
αμετάβλητες. (353, 64)

Η δύναμη των παιδιών του Θεού πάνω στη
φύση
14. Οι δυνάμεις της φύσης θα σας
υπακούσουν αν εκπληρώσετε το νόμο Μου
και Μου τον ζητήσετε για το καλό των
συνανθρώπων σας. (18, 47)
15. Δεν σας έχω διδάξει ότι ακόμη και οι
απελευθερωμένες δυνάμεις της φύσης
μπορούν να ακούσουν την προσευχή σας και
να ηρεμήσουν; Αν υπακούουν στη φωνή Μου,
γιατί να μην υπακούσουν στη φωνή των
παιδιών του Κυρίου, όταν έχουν
προετοιμαστεί; (39, 10)
16. Έχω δώσει στο πνεύμα δύναμη πάνω στην
ύλη, ώστε να βγει νικητής από τις δοκιμασίες
και να φτάσει στον τελικό στόχο του
μονοπατιού. Αλλά ο αγώνας θα είναι
μεγάλος, γιατί από τη στιγμή που ο άνθρωπος
δημιούργησε στον κόσμο το μοναδικό
βασίλειο στο οποίο πιστεύει, κατέστρεψε την
αρμονία που θα έπρεπε να υπάρχει μεταξύ
αυτού και όλων όσων τον περιβάλλουν. Από
τον υπερήφανο θρόνο του επιθυμεί να
υποτάξει τα πάντα στη δύναμη της επιστήμης
του και να επιβάλει τη θέλησή του στα
στοιχεία και τις δυνάμεις της φύσης. Όμως
δεν τα κατάφερε, γιατί εδώ και πολύ καιρό
έσπασε τους δεσμούς φιλίας με τους
Πνευματικούς Νόμους.
17. Τώρα, όταν είπα σ' αυτόν τον λαό εδώ ότι
οι δυνάμεις της φύσης μπορούν να
υπακούσουν, υπήρχαν εκείνοι που δεν το
πίστευαν αυτό, και σας λέω ότι έχουν λόγο να
αμφιβάλλουν- γιατί η φύση δεν θα υπακούσει
ποτέ σ' αυτούς που την περιφρονούν, τη
βεβηλώνουν ή την εμπαίζουν. Από την άλλη
πλευρά, αυτός που ξέρει πώς να ζει σε
αρμονία με τους νόμους του πνεύματος και
της ύλης -δηλαδή αυτός που ζει σε αρμονία
με όλα όσα τον περιβάλλουν- θα βρίσκεται σε
αρμονία με τον Δημιουργό του κατά τη
διάρκεια της ζωής του και θα αποκτήσει το
δικαίωμα να τον υπηρετούν και να τον
υπακούν τα στοιχεία της φύσης, όπως
αρμόζει σε κάθε παιδί που υπακούει στον
πατέρα του, τον Δημιουργό όλων των
πραγμάτων. (105, 39)

Άνθρωπος και φύση
21. Αλλά πρέπει να είστε προσεκτικοί, ω λαοί
της γης, γιατί αν συνεχίσετε να
χρησιμοποιείτε τις θεϊκές μου εμπνεύσεις για
να προκαλέσετε τις δυνάμεις της φύσης - αν
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη λίγη γνώση
που έχετε για το κακό, θα λάβετε τη θλιβερή
και αυστηρή απάντηση όταν δεν το
περιμένετε. Προκαλείτε τον αέρα, τη φωτιά,
τη γη, το νερό και όλες τις δυνάμεις και
γνωρίζετε ήδη ποια θα είναι η συγκομιδή σας
αν δεν διορθώσετε εγκαίρως τις πράξεις σας
για να σταματήσετε τις δυνάμεις της φύσης
που εξαπολύονται από τον παραλογισμό σας.
22 Σας εφιστώ την προσοχή στο γεγονός ότι
είστε έτοιμοι να συμπληρώσετε το μέτρο που
η δικαιοσύνη μου επιτρέπει στην ελεύθερη
βούλησή σας- προκαλείτε υπερβολικά τη
φύση. Και επειδή είστε οι μικροί που
αισθάνεστε σπουδαίοι, ο λόγος αυτός έρχεται
να σας προειδοποιήσει για τον κίνδυνο στον
οποίο βρίσκεστε. (17, 60 u.)
23 Σας είπα ότι κανένα φύλλο του δέντρου
δεν κινείται χωρίς το θέλημά Μου, και τώρα
σας λέω ότι κανένα στοιχείο δεν υπακούει σε
κανένα άλλο θέλημα εκτός από το δικό Μου.
24 Σας λέω επίσης ότι η φύση μπορεί να είναι
για τους ανθρώπους ό,τι θέλουν: μια μητέρα
που προσφέρει απλόχερα ευλογίες, χάδια και
τροφή ή μια άνυδρη έρημος όπου βασιλεύει
η πείνα και η δίψα- ένας κύριος σοφών και
άπειρων αποκαλύψεων για τη ζωή, την
καλοσύνη, την αγάπη και την αιωνιότητα ή
ένας αδυσώπητος κριτής απέναντι στις
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ακαθαρσίες, τις ανυπακοές και τις
παρεκτροπές των ανθρώπων.
25 Η Φωνή του Πατέρα μου είπε στους
πρώτους ανθρώπους, ευλογώντας τους: "Να
είστε καρποφόροι και να πληθύνεστε και να
αναπληρώνετε τη γη, να την υποτάσσετε, και
να είστε κύριοι των ψαριών της θάλασσας,
των πουλιών του ουρανού, και κάθε
πλάσματος που κινείται στη γη".
26. Ναι, ανθρωπότητα, δημιούργησα τον
άνθρωπο για να είναι κύριος και να έχει
εξουσία στον αέρα, στα νερά, σε όλη τη γη και
στα φυσικά βασίλεια της δημιουργίας. Εγώ
όμως είπα: "Κύριε"- γιατί οι άνθρωποι,
νομίζοντας ότι κυβερνούν τη γη με την
επιστήμη τους, είναι δούλοι. Αν και
πιστεύουν ότι έχουν κατακτήσει τα στοιχεία
της φύσης, γίνονται θύματα της
ανωριμότητάς τους, της αλαζονείας τους και
της άγνοιάς τους.
27 Η ανθρώπινη δύναμη και η επιστήμη
έχουν κατακτήσει τη γη, τις θάλασσες και τον
αέρα- αλλά η δύναμη και η βία τους δεν είναι
σε αρμονία με τη δύναμη και τη βία της
Φύσης, η οποία, ως έκφραση της Θεϊκής
αγάπης, είναι ζωή, σοφία, αρμονία και
τελειότητα. Στα έργα των ανθρώπων, στην
επιστήμη και τη δύναμή τους, εκδηλώνεται
μόνο η αλαζονεία, ο εγωισμός, η ματαιοδοξία
και η κακία. (40, 26 - 30)
28. Αναγνωρίζετε τη διαταραγμένη ισορροπία
των δυνάμεων της φύσης και την πιο βαθιά
αλλαγή που έχουν υποστεί; Γνωρίζετε γιατί
πλήττεστε από τις απελευθερωμένες
δυνάμεις τους; Ο λόγος είναι ότι έχετε σπάσει
την αρμονία που υπάρχει μεταξύ της
πνευματικής και της υλικής ζωής,
δημιουργώντας το χάος στο οποίο είστε τώρα
βυθισμένοι. Αλλά μόλις η ανθρωπότητα
υπακούσει στους νόμους που διέπουν τη ζωή,
όλα θα είναι και πάλι ειρηνικά, πλούσια και
ευτυχισμένα. (108, 56)
29 πώς να είναι τέλεια τα έργα σας επάνω στη
γη, όταν σας βλέπω να εχθρεύεστε τα
στοιχεία της φύσης, τα οποία είναι αυτά που
ζείτε;
30 Η διδασκαλία μου δεν θέλει να σας
εμποδίσει να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία και
τις δυνάμεις της φύσης, αλλά σας προστάζει
και σας διδάσκει να τα χρησιμοποιείτε για
καλούς σκοπούς.

31 Οι δυνάμεις της φύσης στα χέρια σας
μπορούν από φίλοι και αδελφοί να γίνουν
δικαστές που σας τιμωρούν αυστηρά.
32. Είχε προ πολλού παρέλθει η ώρα να
δρέψουν οι άνθρωποι τους καρπούς της
εμπειρίας, ώστε να μην αμφισβητούν πλέον
τις δυνάμεις της φύσης. Γιατί με όλη την
επιστήμη τους δεν θα μπορέσουν να τους
σταματήσουν. (210, 43 - 46)
33. Το δέντρο της επιστήμης θα κλονιστεί
μπροστά στη μανία του ανεμοστρόβιλου και
θα ρίξει τους καρπούς του πάνω στην
ανθρωπότητα. Αλλά ποιος έχει λύσει τα
δεσμά αυτών των στοιχειωδών δυνάμεων, αν
όχι ο άνθρωπος;
34 Είναι αλήθεια ότι και οι παλαιότεροι
άνθρωποι γνώρισαν τον πόνο, έτσι ώστε να
αφυπνιστούν στην πραγματικότητα, στο φως
της συνείδησης, και να υποταχθούν σε έναν
νόμο. Αλλά ο ανεπτυγμένος,
συνειδητοποιημένος και μορφωμένος
άνθρωπος αυτής της εποχής - πώς τολμά να
βεβηλώνει το δέντρο της ζωής! (288, 28)
35. Σε όσους νομίζουν ότι τιμωρώ τους
ανθρώπους εξαπολύοντας τις δυνάμεις της
φύσης εναντίον τους, λέω ότι κάνουν μεγάλο
λάθος αν το νομίζουν. Διότι η φύση
εξελίσσεται και αλλάζει, και στις αλλαγές ή τις
μεταβάσεις της, προκύπτουν αναταραχές που
σας προκαλούν πόνο, αν δεν εκπληρώνετε τον
Νόμο Μου- ωστόσο, τις αποδίδετε σε Θεϊκές
τιμωρίες.
36 Είναι αλήθεια ότι η δικαιοσύνη μου
λειτουργεί μέσα τους- αλλά αν εσείς -με τη
θεία σπίθα που ευνοεί τα όντα και φωτίζει το
πνεύμα σας- ζούσατε σε αρμονία με τη φύση
που σας περιβάλλει, το πνεύμα σας θα σας
είχε ανυψώσει πάνω από τις αλλαγές, πάνω
από τη βία των δυνάμεων της φύσης, και δεν
θα υποφέρατε. (280, 16)
37 Τι άλλο είναι η φύση παρά ένα μεγάλο
πλάσμα; Ναι, μαθητές, ένα πλάσμα που
επίσης αναπτύσσεται, εξαγνίζεται,
ξεδιπλώνεται και τελειοποιείται για να
μπορέσει να φιλοξενήσει στη μήτρα του τους
αυριανούς ανθρώπους.
38. Πόσο συχνά δυσανασχετείτε με τις
φυσικές τους μεταβάσεις προς την επίτευξη
αυτής της τελειότητας και τις θεωρείτε
τιμωρίες από τον Θεό, χωρίς να
συνειδητοποιείτε ότι και εσείς, μαζί με τη
φύση και τη δημιουργία, εξαγνίζεστε,
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εξελίσσεστε και κινείστε προς την τελειότητα.
(283, 57 - 58)

7. Στη σκάλα προς την τελειότητα υπάρχουν
πολλά σκαλοπάτια- στην "πνευματική
κοιλάδα" και στους ατέλειωτους χώρους του
κόσμου υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Αλλά
αληθινά σας λέω, πάντα έκανα τον εαυτό
Μου γνωστό σε όλους, και ανάλογα με το
πνευματικό επίπεδο του κόσμου στον οποίο
βρίσκονται, η αποκάλυψή Μου ήταν ανάμεσά
τους. (219, 34 u.)
8 ενώ τα ανθρώπινα πλάσματα συζητούν για
τη Θεότητά Μου, την Ύπαρξή Μου και τη
Διδασκαλία Μου, υπάρχουν κόσμοι όπου Με
αγαπούν στην τελειότητα.
9 Την ίδια στιγμή που κάποιοι έχουν επιτύχει
τη μεγαλύτερη πνευματική καθαρότητα, ο
πλανήτης σας βιώνει μια εποχή μεγάλης
ηθικής και πνευματικής διαφθοράς. (217, 65 66)

Κεφάλαιο 26 - Άλλοι κόσμοι
Το Παγκόσμιο Φως του Χριστού
1 κάποτε σας είπα: "Εγώ είμαι το φως του
κόσμου", επειδή μιλούσα ως άνθρωπος και
επειδή οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τίποτα
πέρα από τον μικρό τους κόσμο. Τώρα στο
πνεύμα σας λέω: Είμαι το συμπαντικό φως
που φωτίζει τη ζωή όλων των κόσμων, των
ουρανών και των σπιτιών, που φωτίζει όλα τα
όντα και τα πλάσματα και τους δίνει ζωή.
(308, 4)
2. Είμαι ο αιώνιος Σπορέας. Ακόμη και πριν
έρθω στη γη και ονομαστώ Ιησούς από τους
ανθρώπους, ήμουν ήδη ο Σπορέας, ήμουν
ήδη γνωστός από εκείνους που ήταν πέρα
από την υλοποίηση, το λάθος ή την άγνοια εκείνους που κατοικούσαν σε πνευματικές
περιοχές και σπίτια που δεν γνωρίζετε ακόμη,
ούτε μπορείτε να φανταστείτε.
3 από εκείνους που Με γνώρισαν πριν έρθω
στη γη, σας έστειλα πολλούς για να
μαρτυρήσετε για Μένα στον κόσμο, για να
αναγγείλετε την έλευση του Χριστού, της
Αγάπης και του Λόγου του Πατέρα. Από
αυτούς, άλλοι ήταν προφήτες, άλλοι
πρωτοπόροι και άλλοι απόστολοι.
4. Αυτός ο κόσμος δεν είναι ο μόνος στον
οποίο τα βήματά Μου έχουν αφήσει το
σημάδι τους. Όπου χρειάστηκε ένας
Λυτρωτής, ήμουν παρών.
5 αλλά πρέπει να σας πω ότι σε άλλους
κόσμους ο Σταυρός Μου και το Κύπελλο Μου
έχουν αφαιρεθεί από την ανανέωση και την
αγάπη των αδελφών σας, ενώ εδώ, σε αυτόν
τον κόσμο, μετά από πολλούς αιώνες, είμαι
ακόμα στεφανωμένος με αγκάθια, μαρτυρικά
στο σταυρό των ατελειών σας, πίνω ακόμα το
κύπελλο της χολής και του ξυδιού.
6 Εφόσον το Έργο της Αγάπης Μου
περιλαμβάνει τη λύτρωση όλης της
ανθρωπότητας, σας περιμένω με άπειρη
υπομονή, και έχω δώσει σε κάθε ανθρώπινο
ον όχι μία αλλά πολλές ευκαιρίες για την
άνοδό του, και περιμένω εδώ και πολλούς
αιώνες την αφύπνιση όλων εκείνων που
έχουν βυθιστεί σε βαθύ λήθαργο. (211, 26 29)

Η πνευματική σύνδεση μεταξύ των κόσμων
10 Το Θεϊκό Μου Φως λάμπει παντού- όπου
Με αναζητάτε, θα βρείτε την Παρουσία Μου.
11 Εγώ είμαι ο Πατέρας που εργάζεται για να
αρχίσει να βασιλεύει η αρμονία ανάμεσα σε
όλα τα παιδιά του - τόσο σε εκείνους που
κατοικούν στη γη όσο και σε εκείνους που
ζουν σε άλλους κόσμους.
12 Η πνευματική αρμονία μεταξύ όλων των
όντων θα τους αποκαλύψει μεγάλη γνώση, θα
τους φέρει τον διάλογο πνεύματος προς
πνεύμα, που θα μειώσει τις αποστάσεις, θα
φέρει κοντά τους απόντες και θα εξαλείψει τα
μέτωπα και τα σύνορα. (286, 1 - 3)
13 Ο άνθρωπος θα κάνει μεγάλα βήματα προς
την πνευματοποίηση- το πνεύμα του θα είναι
σε θέση να υπερβεί τους ανθρώπινους
περιορισμούς και να φτάσει σε ανώτερους
κόσμους της ζωής για να επικοινωνήσει με
τους αδελφούς του και να λάβει το φως που
έχουν να του προσφέρουν.
14 Θα είναι επίσης σε θέση να κατέβει στα
επίπεδα ζωής όπου διαμένουν όντα
χαμηλότερου επιπέδου ανάπτυξης,
καθυστερημένα όντα, για να τα βοηθήσει να
αφήσουν πίσω τους τη φτωχή τους ύπαρξη
και να τα μεταφέρει σε ένα καλύτερο σχέδιο
ζωής.
15 Η σκάλα πάνω στην οποία το πνεύμα
ανεβαίνει στην τελειότητά του είναι πολύ
μακριά- πάνω σε αυτήν θα συναντήσετε όντα
με άπειρα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης,
και θα τους προσφέρετε κάτι από αυτό που
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κατέχετε, και θα σας δώσουν κι αυτά με τη
σειρά τους κάτι από τον πνευματικό τους
πλούτο.
16. Τότε θα ανακαλύψετε ότι αυτός δεν είναι
ο μόνος κόσμος που αγωνίζεται να βελτιωθεί.
Θα μάθετε ότι σε όλους τους πλανήτες το
πνεύμα εξελίσσεται, ότι σε όλους αναδεύεται
και αναπτύσσεται για την εκπλήρωση του
πεπρωμένου του, και θέλω να εξοπλιστείτε
για να κάνετε μια διαθήκη με όλους τους
αδελφούς σας, να ανταλλάξετε μαζί τους
αυτή την ιερή επιθυμία να γνωρίσετε, να
αγαπήσετε και να βοηθήσετε ο ένας τον
άλλον.
17 Να το κάνετε στο όνομά μου και σε άνευ
όρων υπακοή, με τις σκέψεις σας. Αν
ξεκινήσετε αυτή την άσκηση, σταδιακά θα
κατανοήσετε τα αιτήματά τους, τις
διδασκαλίες τους και τα οφέλη τους.
18. Επιθυμώ να είστε σε αρμονία με τους
αδελφούς σας σε αυτόν τον πλανήτη και πέρα
από αυτόν τον πλανήτη που είναι το σπίτι σας
αυτή τη στιγμή. Σχηματίστε δεσμούς φιλίας,
ζητήστε βοήθεια όταν τη χρειάζεστε και
σπεύστε να βοηθήσετε όσους σας ζητούν
αυτά που έχετε. (320, 44 - 46)

ότι τώρα, επιβεβαιώνοντας αυτά τα λόγια,
σας λέω ότι δεν είστε οι μόνοι κάτοικοι του
Σύμπαντος και ότι ο πλανήτης σας δεν είναι ο
μόνος που κατοικείται.
23 Θα δοθεί στις αυριανές γενεές να δουν να
ανοίγουν οι πύλες που θα τις φέρουν πιο
κοντά σε άλλους κόσμους, και θα θαυμάζουν
σωστά τον Πατέρα.
24 Η καλοσύνη και η αγάπη, από τις οποίες
ανθίζουν η φιλανθρωπία και η ειρήνη, θα
είναι τα κλειδιά που θα ανοίξουν τις πόρτες
του Μυστηρίου, μέσω των οποίων οι
άνθρωποι θα κάνουν ένα βήμα προς την
παγκόσμια αρμονία.
25 Σήμερα, εξακολουθείτε να είστε
απομονωμένοι, περιορισμένοι, ανάπηροι,
επειδή το προσωπικό σας συμφέρον σας
έκανε να ζείτε μόνο για τον "κόσμο", χωρίς να
επιδιώκετε την ελευθερία και την ανύψωση
του πνεύματος.
26. Τι θα γινόταν με εσάς, τους ματαιόδοξους
ανθρώπους - τα όντα που έγιναν μικρά από
τον υλισμό σας - αν σας επιτρεπόταν να
φτάσετε σε άλλους κόσμους πριν
απελευθερωθείτε από τα ανθρώπινα
ελαττώματά σας; Ποιος θα ήταν ο σπόρος που
θα σπέρνατε; Διχόνοια, άκρατη φιλοδοξία,
ματαιοδοξία.
27 Αληθινά σας λέω: για να αποκτήσει ο
άνθρωπος τη γνώση που κάθε άνθρωπος
επιθυμεί, και την αποκάλυψη που θα
απελευθερώσει το μυαλό του από τα
ερωτήματα που τον βασανίζουν και του
προκαλούν την περιέργεια, θα πρέπει να
εξαγνιστεί σε μεγάλο βαθμό, να προσέχει και
να προσεύχεται.
28 Δεν θα είναι μόνο η επιστήμη που θα του
αποκαλύψει τα μυστικά μου- είναι
απαραίτητο η επιθυμία για γνώση να
εμπνέεται από πνευματική αγάπη.
29. Όταν η ζωή των ανθρώπων αντανακλά την
πνευματικότητα - σας λέω, δεν θα χρειάζεται
καν να καταβάλουν προσπάθεια για να
εξερευνήσουν πέρα από τον κόσμο τους- γιατί
ταυτόχρονα θα τους επισκέπτονται εκείνοι
που κατοικούν σε υψηλότερα σπίτια. (292, 3 11)

Γνωριμία με άλλους κόσμους και τρόπους
ζωής
19 Με ρωτήσατε συχνά τι υπάρχει πέρα από
αυτόν τον κόσμο, και αν αυτά τα αστέρια που
βρίσκονται σε τροχιά στο διάστημα είναι
κόσμοι σαν τον δικό σας- σας ρώτησα, και Με
ρωτήσατε, και Με ρωτήσατε.
20 Η απάντησή μου στην περιέργειά σας δεν
έλυσε εντελώς το πέπλο του μυστηρίου, αφού
βλέπω ότι δεν έχετε ακόμη την απαραίτητη
εξέλιξη για να καταλάβετε, ούτε την
πνευματικότητα που είναι απολύτως
απαραίτητη για να εναρμονιστείτε με άλλους
κόσμους.
21. Δεν έχετε ακόμη αναγνωρίσει και
κατανοήσει τις διδασκαλίες που σας
προσφέρει ο πλανήτης στον οποίο ζείτε, και
ήδη θέλετε να αναζητήσετε άλλους κόσμους.
Δεν μπορέσατε να γίνετε αδέρφια μεταξύ
σας, κάτοικοι του ίδιου κόσμου, και θέλετε να
ανακαλύψετε την ύπαρξη όντων σε άλλους
κόσμους.
22 προς το παρόν, ας σας αρκεί να θυμάστε
ότι σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "στον Οίκο
του Πατέρα υπάρχουν πολλές κατοικίες" και

Ο προσδιορισμός των άστρων
30 Στον οίκο του Πατέρα σας υπάρχουν
πολλές "κατοικίες", οι οποίες είναι τα άπειρα
σκαλοπάτια της σκάλας που οδηγεί στην
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τελειότητα- από εκεί κατεβαίνει ο
"πνευματικός κόσμος" για να γίνει γνωστός
ανάμεσά σας.
31 Με έχετε ρωτήσει πολλές φορές, από
πνεύμα σε πνεύμα, τον λόγο της ύπαρξης
αυτού του τεράστιου αριθμού άστρων και
αυτών των πλανητών που λάμπουν πάνω από
τον κόσμο σας, λέγοντάς Μου: "Δάσκαλε,
μήπως αυτοί οι κόσμοι είναι άδειοι;"
32. Εγώ όμως σας λέω: Δεν έχει έρθει ακόμη η
ώρα που θα σας την αποκαλύψω πλήρως.
Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην
πνευματικότητα, μόνο τότε θα του δοθούν
μεγάλες αποκαλύψεις και θα μπορέσει να
συνομιλήσει με αυτά τα αγαπημένα όντα της
Θεϊκότητάς Μου από πνεύμα σε πνεύμα, και
τότε θα γίνει η ανταλλαγή ιδεών μεταξύ όλων
των αδελφών.
33 Αλλά θα μάθετε ήδη από σήμερα: όλοι οι
κόσμοι κατοικούνται από τα πλάσματά μου,
τίποτα δεν είναι άδειο, όλοι είναι ευλογημένα
βασίλεια και κήποι, που φροντίζει η Μαρία, η
ενσάρκωση της Θείας Τρυφερότητας.
34. Το Άγιο Πνεύμα, μέσω του στόματός σας,
θα μεταδώσει και πάλι υψηλές διδασκαλίες
άγνωστες σε εσάς και στην ανθρωπότητα.
Πότε, αγαπημένοι μου άνθρωποι; Όταν
υπάρχει πνευματικότητα ανάμεσά σας και
αφοσίωση στην αποστολή σας. (312, 10 - 12)
35. Κοιτάξτε, λαέ Μου, συλλογιστείτε τους
ουρανούς, κοιτάξτε τους προσεκτικά, και θα
διαπιστώσετε ότι σε κάθε αστέρι υπάρχει μια
υπόσχεση, ένας κόσμος που σας περιμένειείναι κόσμοι ζωής που έχουν υποσχεθεί στα
παιδιά του Θεού, και στους οποίους θα
κατοικήσετε όλοι σας. Γιατί όλοι θα γνωρίσετε
τη βασιλεία μου, η οποία δεν δημιουργήθηκε
μόνο για ορισμένα όντα: δημιουργήθηκε ως
το παγκόσμιο σπίτι στο οποίο θα ενωθούν
όλα τα παιδιά του Κυρίου. (12,24)

μονοπάτι που οδηγεί τα πνεύματά τους στην
τέλεια πατρίδα.
2 Τα διάφορα δόγματα έχουν σπείρει στις
καρδιές των ανθρώπων έναν ψεύτικο φόβο
για την πνευματική γνώση, ο οποίος έχει ως
αποτέλεσμα να αποφεύγουν τις αποκαλύψεις
μου και να βυθίζονται όλο και περισσότερο
στο σκοτάδι της άγνοιας, δίνοντας ως λόγο ότι
η πνευματική ζωή είναι ένα αδιαπέραστο
μυστήριο.
3 Όσοι το ισχυρίζονται αυτό λένε ψέματα.
Όλες οι αποκαλύψεις που έδωσε ο Θεός στον
άνθρωπο από την αρχή της ανθρωπότητας
του μίλησαν για την πνευματική ζωή. Είναι
αλήθεια ότι δεν σας είχα δώσει όλες τις
διδασκαλίες μου, επειδή δεν ήσασταν ακόμη
ικανοί να γνωρίζετε τα πάντα, αλλά μόνο όταν
θα ερχόταν η ώρα. Όμως, ό,τι έχει
αποκαλυφθεί από τον Πατέρα μέχρι τώρα
είναι αρκετό για να έχετε πλήρη γνώση της
πνευματικής ζωής. (25, 38 – 40)
4 Η πνευματική ζωή που κάποιοι λαχταρούν,
άλλοι τη φοβούνται, την αρνούνται, ακόμη
και τη χλευάζουν- αλλά αναπόφευκτα σας
περιμένει όλους. Είναι η μήτρα που
καλωσορίζει όλους - το χέρι που σας απλώνει
το χέρι - η πατρίδα του πνεύματος: ένα
ανεξιχνίαστο μυστήριο ακόμη και για τους
μορφωμένους. Αλλά τα μυστικά μου μπορούν
να διαρρηχθούν όποτε το κλειδί που θα
χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε αυτή την
πύλη είναι το κλειδί της αγάπης. (80, 40)
"Παράδεισος" και "Κόλαση"
5. Οι άνθρωποι έχουν φανταστεί την κόλαση
ως έναν τόπο αιώνιου μαρτυρίου, όπου
πιστεύουν ότι θα πάνε όλοι όσοι έχουν
παραβεί τις εντολές μου. Και όπως ακριβώς
δημιούργησαν αυτή την κόλαση για τα
σοβαρά αδικήματα, φαντάστηκαν έναν άλλο
τόπο για τα μικρότερα αδικήματα, και ομοίως
έναν άλλο για εκείνους που δεν έκαναν ούτε
καλό ούτε κακό.
6 Όποιος λέει ότι στη μέλλουσα ζωή κανείς
δεν χαίρεται ούτε υποφέρει, δεν λέει την
αλήθεια- κανείς δεν είναι χωρίς πόνο, ούτε
χωρίς χαρά. Τα βάσανα και οι χαρές θα
αναμειγνύονται πάντα όσο το πνεύμα δεν
φτάνει στην ύψιστη ειρήνη.
7. Ακούστε, παιδιά μου: Η Κόλαση βρίσκεται
σε ενσαρκωμένους και μη ενσαρκωμένους
πλέον, σε κατοίκους αυτού του κόσμου και

Κεφάλαιο 27 - Η μέλλουσα ζωή
Η απαραίτητη γνώση της πνευματικής ζωής
1 Πόσο άσχετοι με τις πνευματικές
διδασκαλίες βρίσκω τους σημερινούς
ανθρώπους. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ο
Νόμος Μου και η Διδασκαλία Μου τους
παρουσιάστηκαν μόνο ως μια ηθική
διδασκαλία που τους βοηθάει και όχι ως το
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της πνευματικής κοιλάδας. Η κόλαση είναι το
σύμβολο των βαρέων παθών, των τρομερών
τύψεων, της απελπισίας, του πόνου και της
πικρίας εκείνων που έχουν αμαρτήσει βαριά.
Αλλά θα απελευθερωθούν από αυτές τις
συνέπειες μέσω της εξέλιξης του πνεύματός
τους προς την αγάπη.
8 Ο παράδεισος, από την άλλη πλευρά, που
συμβολίζει την αληθινή ευτυχία και την
αληθινή ειρήνη, είναι για εκείνους που έχουν
απομακρυνθεί από τα πάθη του κόσμου για
να ζήσουν σε κοινωνία με τον Θεό.
9 Συμβουλευτείτε τη συνείδησή σας, και θα
μάθετε αν ζείτε στην κόλαση, αν εξιλεώνεστε
για τα αδικήματά σας ή αν διαπνέεστε από
την ειρήνη του ουρανού.
10. Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν
Παράδεισο ή Κόλαση δεν είναι συγκεκριμένοι
τόποι, είναι η ουσία των έργων σας που το
πνεύμα σας θερίζει όταν φτάσει στην
"Πνευματική Κοιλάδα". Ο καθένας βιώνει την
κόλασή του, κατοικεί στον κόσμο της
εξιλέωσης ή απολαμβάνει την ευδαιμονία
που δίνει η ανύψωση και η αρμονία με το
Θείο Πνεύμα. (11,51 - 56)
11 Ακριβώς όπως ο άνθρωπος μπορεί να
δημιουργήσει για τον εαυτό του στη γη έναν
κόσμο πνευματικής ειρήνης παρόμοιο με την
ειρήνη της βασιλείας μου, μπορεί επίσης,
μέσω της διαφθοράς του, να ζήσει μια
ύπαρξη που μοιάζει με μια κόλαση γεμάτη
ελαττώματα, κακία και τύψεις.
12 Ακόμα και στο Πέρα από το Κόσμο, το
πνεύμα μπορεί να συναντήσει κόσμους του
σκότους, της διαφθοράς, του μίσους και της
εκδίκησης, ανάλογα με την κλίση του
πνεύματος, τις παρεκκλίσεις του και τα πάθη
του. Αλλά αληθινά σας λέω, τόσο ο
Παράδεισος όσο και η Κόλαση, για τις οποίες
οι άνθρωποι φαντάζονται μόνο μέσω γήινων
μορφών και εικόνων, δεν είναι τίποτε άλλο
παρά διαφορετικά στάδια ανάπτυξης του
πνεύματος: το ένα, λόγω της αρετής και της
ανάπτυξής του, στην κορυφή της τελειότητας,
το άλλο στην άβυσσο του σκότους, των κακώς
κειμένων και των αυταπατών του.
13. Για το δίκαιο πνεύμα, ο τόπος όπου
βρίσκεται είναι αδιάφορος, γιατί παντού θα
έχει μέσα του την ειρήνη και τον ουρανό του
Δημιουργού. Το ακάθαρτο και μπερδεμένο
πνεύμα, από την άλλη πλευρά, μπορεί να
βρεθεί στον καλύτερο κόσμο και θα

αισθάνεται αδιάκοπα μέσα του την κόλαση
των τύψεων του, οι οποίες θα καίνε μέσα του
μέχρι να το εξαγνίσουν.
14 Νομίζετε ότι Εγώ, ο Πατέρας σας,
δημιούργησα τόπους ειδικά για να σας
τιμωρήσω και έτσι να Με εκδικηθώ αιώνια
για τα αδικήματά σας;
15 Πόσο περιορισμένοι είναι οι άνθρωποι
που διδάσκουν αυτές τις θεωρίες!
16 Πώς είναι δυνατόν να πιστεύετε ότι το
αιώνιο σκοτάδι και ο αιώνιος πόνος είναι το
τέλος που περιμένει κάποιο πνεύμα; Παρόλο
που έχουν αμαρτήσει, θα είναι για πάντα
παιδιά του Θεού. Αν χρειάζονται οδηγίες εδώ είναι ο Δάσκαλος. Αν χρειάζονται αγάπη εδώ είναι ο Πατέρας. Αν λαχταρούν για
συγχώρεση - εδώ είναι ο τέλειος δικαστής.
17 Όποιος δεν προσπαθεί ποτέ να Με
αναζητήσει και να διορθώσει τα λάθη του,
δεν θα έρθει σε Μένα. Αλλά δεν υπάρχει
κανείς που να αντιστέκεται στη δικαιοσύνη
Μου ή στις δίκες Μου. Μόνο εξαγνισμένοι
μπορείτε να έρθετε σε Μένα. (52, 31 - 37)
18 Ανάμεσα σε όσες κατοικίες έχει ο οίκος
του Πατέρα, δεν υπάρχει ούτε ένας κόσμος
του σκότους, σε όλους τους οποίους υπάρχει
το φως του- αν, όμως, τα πνεύματα εισέλθουν
σ' αυτόν με επίδεσμο στα μάτια τους εξαιτίας
της άγνοιάς τους, πώς μπορούν να δουν αυτή
τη δόξα;
19 Αν ρωτήσετε έναν τυφλό εδώ στον κόσμο
τι βλέπει, θα σας απαντήσει: μόνο σκοτάδι.
Όχι επειδή το φως του ήλιου δεν υπάρχει,
αλλά επειδή δεν μπορεί να το δει. (82, 12 13)
20 Σας είπα σ' αυτόν τον καιρό: Μην τρέφετε
την ιδέα που υπάρχει μεταξύ των ανθρώπων
για την κόλαση, γιατί σ' αυτόν τον κόσμο δεν
υπάρχει μεγαλύτερη κόλαση από τη ζωή που
δημιουργήσατε με τους πολέμους και τις
έχθρες σας, και στη μέλλουσα ζωή δεν
υπάρχει άλλη φωτιά από το μαρτύριο της
συνείδησης του πνεύματος, όταν η συνείδηση
φέρνει μπροστά της τις παραβάσεις της.
(182,45)
21 Όσο εκείνοι που, μέσα στον θρησκευτικό
τους φανατισμό, περιμένουν στη συνέχεια
μόνο την τιμωρία της κόλασης, εμμένουν σε
αυτή τη γνώμη, θα δημιουργούν τη δική τους
κόλαση, επειδή η σύγχυση του πνεύματος
είναι παρόμοια με εκείνη του ανθρώπινου
νου, αν και πολύ ισχυρότερη.
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22 Ρωτάτε τώρα: "Δάσκαλε, υπάρχει σωτηρία
γι' αυτούς;" Σας λέω: Η σωτηρία υπάρχει για
όλους, αλλά η ειρήνη και το φως θα φτάσουν
σε αυτά τα πνεύματα μόνο όταν διαλυθεί το
σκοτάδι της πλάνης.
23. Έχετε νιώσει ποτέ οίκτο για ένα άτομο που
το μπερδεμένο μυαλό του το κάνει να βλέπει
πράγματα που δεν υπάρχουν; Πόσο
μεγαλύτερος θα ήταν ο πόνος σας αν βλέπατε
στη συνέχεια αυτά τα παραληρηματικά όντα
που βλέπουν τη φανταστική τους κόλαση!
(227,71)
24 Μην τρέμετε μπροστά σ' αυτές τις
αποκαλύψεις- αντίθετα, να χαίρεστε με τη
σκέψη ότι αυτός ο λόγος θα καταστρέψει την
ιδέα που είχατε για την αιώνια τιμωρία και
όλες τις ερμηνείες που σας δόθηκαν στο
παρελθόν για την αιώνια φωτιά.
25. Η "φωτιά" είναι το σύμβολο του πόνου,
των αυτοκατηγοριών και της μετάνοιας που
θα βασανίσει το πνεύμα και θα το εξαγνίσει
όπως καθαρίζεται ο χρυσός στο χωνευτήρι.
Μέσα σε αυτόν τον πόνο είναι η θέλησή μου,
και μέσα στη θέλησή μου είναι η αγάπη μου
για σας.
26. Αν ήταν αλήθεια ότι η φωτιά είναι αυτή
που εξαλείφει τις ανθρώπινες αμαρτίες, τότε
όλα τα σώματα όσων αμάρτησαν θα έπρεπε
να ριχτούν στη φωτιά εδώ στη γήινη ζωή, εν
ζωή, γιατί νεκροί δεν θα την αισθάνονταν
πλέον. Διότι τα σώματα δεν ανεβαίνουν ποτέ
στον πνευματικό χώρο - αντιθέτως, μόλις
τελειώσουν το έργο τους, βυθίζονται στο
εσωτερικό της γης, όπου συγχωνεύονται με τη
φύση από την οποία πήραν τη ζωή.
27. Αν όμως πιστεύετε ότι αυτό που
ονομάζετε "αιώνια φωτιά" δεν αφορά το
σώμα, αλλά το πνεύμα, αυτό είναι ένα άλλο
σοβαρό σφάλμα, διότι στην Πνευματική
Βασιλεία δεν υπάρχουν υλικά στοιχεία, ούτε
η φωτιά έχει καμία επίδραση στο πνεύμα.
Αυτό που γεννιέται από την ύλη είναι ύλη,
αυτό που γεννιέται από το πνεύμα είναι
πνεύμα.
28. Ο λόγος μου δεν κατεβαίνει για να
επιτεθεί σε οποιαδήποτε πεποίθηση. Αν
κάποιος το πιστεύει αυτό, κάνει μεγάλο
λάθος. Ο Λόγος Μου θα εξηγήσει το
περιεχόμενο όλων όσων δεν έχουν
ερμηνευτεί σωστά και, ως εκ τούτου, έχουν
δημιουργήσει λάθη που έχουν μεταδοθεί
στην ανθρωπότητα από γενιά σε γενιά.

29. Ποια αξία θα είχε ο νόμος μου και η
διδασκαλία μου αν δεν ήταν σε θέση να
σώσουν τα πνευματικά όντα από το σφάλμα
και την αμαρτία; Και ποιο θα ήταν το νόημα
της παρουσίας μου ως ανθρώπου στον κόσμο,
αν υπήρχαν πολλοί που έπρεπε να χαθούν για
πάντα, σε μια εξιλέωση χωρίς τέλος; (352, 44 48)
30. Μερικοί αισθάνονται ότι παρακινούνται
να κάνουν καλά έργα επειδή φοβούνται ότι ο
θάνατος θα τους αιφνιδιάσει και τότε δεν θα
έχουν καμία αξία να προσφέρουν στον Κύριό
τους. Άλλοι αποστασιοποιούνται από το κακό,
αλλά μόνο από φόβο μήπως πεθάνουν στην
αμαρτία και υποστούν τα αιώνια
βασανιστήρια της κόλασης μετά από αυτή τη
ζωή.
31 Πόσο παραμορφωμένος και ατελής είναι
αυτός ο Θεός με τη μορφή που πολλοί τον
φαντάζονται! Πόσο άδικο, τερατώδες και
σκληρό! Αν ενώσετε όλες τις αμαρτίες και τα
εγκλήματα που διαπράττουν οι άνθρωποι,
αυτό δεν μπορεί να συγκριθεί με το βδέλυγμα
που θα σήμαινε την αιώνια τιμωρία της
κόλασης, στην οποία - σύμφωνα με αυτούς ο Θεός καταδικάζει τα παιδιά που
αμαρτάνουν. Δεν σας έχω εξηγήσει ότι η
ύψιστη ιδιότητα του Θεού είναι η αγάπη; Δεν
νομίζετε λοιπόν ότι ένα αιώνιο μαρτύριο θα
ήταν η απόλυτη άρνηση της θεϊκής ιδιότητας
της αιώνιας αγάπης; (164, 33 – 34)
32. Πιστεύετε ότι ο Παράδεισος είναι μια
περιοχή στην αιωνιότητα και ότι μέσω μιας
ειλικρινούς μετάνοιας για τις παραβάσεις σας
την ώρα του φυσικού σας θανάτου, μπορείτε
να εισέλθετε σε αυτόν, έχοντας εμπιστοσύνη
ότι εκείνη τη στιγμή θα βρείτε συγχώρεση και
θα οδηγηθείτε από Μένα στη Βασιλεία των
Ουρανών. Αυτό είναι που πιστεύετε.
33. Από την άλλη πλευρά, σας λέω ότι ο
ουρανός δεν είναι ένας συγκεκριμένος τόπος,
ούτε μια περιοχή, ούτε ένα σπίτι. Ο Ουρανός
του πνεύματος είναι ο υψηλός κόσμος των
συναισθημάτων του και η τελειότητά του, η
κατάσταση της αγνότητάς του. Από ποιον,
λοιπόν, εξαρτάται να σας επιτρέψω να
εισέλθετε στη Βασιλεία των Ουρανών - από
Εμένα, που πάντα σας καλούσα, ή από εσάς,
που πάντα ήσασταν κουφοί;
34. Μην περιορίζετε πλέον το Άπειρο, το
Θεϊκό. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι αν ο
Παράδεισος ήταν αυτό που πιστεύετε ότι
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είναι - ένα συγκεκριμένο σπίτι, μια περιοχή ή
ένας τόπος - δεν θα ήταν πλέον άπειρος; Ήρθε
η ώρα να αντιληφθείτε το πνευματικό με έναν
ανώτερο τρόπο, ακόμη και αν η φαντασία σας
δεν μπορεί να συλλάβει ολόκληρη την
πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει τουλάχιστον
να το προσεγγίσει. (146, 68 - 69)

γλυκούς άλλοτε, άλλοτε δυνατούς. Αν τύχει
να τις αντιληφθείτε, θα σας φανούν ως
ασαφείς τόνοι που δεν μπορείτε να ενώσετεδεν έχετε αποκτήσει πλήρη επίγνωση της
ομορφιάς που περιέχουν. Πρέπει να αφήσετε
πίσω σας τις αισθήσεις, τα πάθη και τις σκιές
του υλισμού για να μπορέσετε να ακούσετε
τη συναυλία του Θεού στο πνεύμα σας. (199,
53 - 56)

Η μουσική του ουρανού
35. Έχετε ακούσει ότι οι άγγελοι στον Ουρανό
ακούν αιώνια τη θεία συναυλία. Όταν
σκέφτεστε αυτή τη μεταφορά, προσέξτε να
μην πιστέψετε ότι και στον ουρανό θα
ακούσετε μουσική παρόμοια με αυτή που
έχετε συνηθίσει να ακούτε στη γη. Όποιος
πιστεύει κάτι τέτοιο έχει υποκύψει σε ένα
πλήρες σφάλμα υλισμού. Από την άλλη
πλευρά, όποιος, όταν ακούει να μιλούν για τη
μουσική του ουρανού και για την ευδαιμονία
των αγγέλων όταν την ακούν, σκέφτεται την
αρμονία με τον Θεό σε αυτή τη θεία
συναυλία, θα βρίσκεται στην αλήθεια.
36. Πώς γίνεται όμως κάποιοι να μην το
καταλαβαίνουν αυτό, παρόλο που ο καθένας
από εσάς έχει μέσα στο μυαλό του έναν ήχο
της παγκόσμιας συναυλίας; Πώς γίνεται
κάποιοι που ακούν αυτή τη λέξη να μην την
καταλαβαίνουν, να μην την αισθάνονται ή να
την παρερμηνεύουν;
37. Αγαπητά μου παιδιά, αδύναμα στη
διάνοιά σας, αναζητήστε το φως με
προσευχή. Ρωτήστε Με στους διαλογισμούς
σας, γιατί όσο μεγάλες κι αν είναι οι
ερωτήσεις σας, Εγώ θα ξέρω πώς να σας
απαντήσω από την αιωνιότητα. Εγώ, με τη
σειρά μου, θα σας κάνω ερωτήσεις, έτσι ώστε
να ανατείλει το φως της αλήθειας ανάμεσα
στον Δάσκαλο και τους μαθητές.
38. Η ουράνια μουσική είναι η παρουσία του
Θεού μέσα σας, και εν μέσω αυτής της
συναυλίας, μόλις φτάσετε στην αληθινή
ανύψωση, που είναι η πνευματική ομορφιά, ο
ήχος σας θα αντηχήσει. Αυτή είναι η μουσική
του ουρανού και το τραγούδι των αγγέλων.
Όταν το βιώνετε και το αισθάνεστε με αυτόν
τον τρόπο, η αλήθεια θα αντανακλάται στην
ύπαρξή σας και θα αισθάνεστε ότι ο Θεός
είναι μέσα σας. Η ζωή θα σας προσφέρει μια
αιώνια και θεϊκή συναυλία και σε κάθε ήχο
της θα ανακαλύψετε μια αποκάλυψη.
39. Δεν έχετε ακούσει ακόμη τους όμορφους
ήχους στην τέλεια αρμονία τους - ήχους

Στον οίκο του Πατέρα Μου υπάρχουν πολλές
"κατοικίες".
40. Το Έργο μου μεγαλώνει όλο και
περισσότερο, ώσπου τελικά όλα τα
πνευματικά όντα θα ενωθούν για την
εκπλήρωση του Νόμου μου, και αυτό το γήινο
σπίτι θα γίνει ένας κόσμος τελειότητας.
Εκείνοι που θα την κατοικούν εκείνη τη
στιγμή θα νιώσουν την αγάπη μου σε όλα όσα
έχουν δημιουργηθεί και θα προετοιμαστούν
για να ζήσουν σε έναν καλύτερο κόσμο. Αυτή
η γη θα είναι μόνο προσωρινή για το πνεύμα
σας, θα φύγει για άλλες περιοχές, άλλα
επίπεδα του Πέρατος, στην επιθυμία για
τελειότητα.
41. Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Στον οίκο του
Πατέρα μου υπάρχουν πολλές κατοικίες". Και
σε αυτή την εποχή της μεγαλύτερης
ανάπτυξης, όταν θα κατανοήσετε καλύτερα
τις διδασκαλίες Μου, θέλω να σας πω: "Στον
οίκο του Πατέρα υπάρχουν άπειρες
κατοικίες". Μη νομίζετε, λοιπόν, ότι όταν
αναχωρήσετε από αυτόν τον κόσμο έχετε ήδη
φτάσει στο μεγαλύτερο πνευματικό ύψος.
Όχι, μαθητές. Όταν τελειώσει η παραμονή
σας σε αυτόν τον πλανήτη, θα σας οδηγήσω
σε νέα σπίτια, και έτσι θα σας καθοδηγώ για
πάντα στην άπειρη σκάλα της τελειότητάς
σας. Εμπιστευτείτε Με, αγαπήστε Με και θα
σωθείτε. (317, 30)
42. Σας είναι αδύνατον να έχετε μια ιδέα, ήδη
σε αυτόν τον κόσμο, για το τι ή πώς είναι η
Βασιλεία μου, ο Ουρανός και η Δόξα. Θέλω να
αρκεστείτε στη γνώση ότι πρόκειται για μια
κατάσταση τελειότητας του πνεύματος από
την οποία βιώνει, αισθάνεται και κατανοεί τη
θαυμαστή ζωή του πνεύματος, την οποία
προς το παρόν δεν μπορείτε ούτε να
κατανοήσετε ούτε να φανταστείτε.
43. Σας λέω ότι ούτε καν τα πνεύματα που
ζουν σε υψηλότερα επίπεδα από αυτό στο
οποίο βρίσκεστε δεν γνωρίζουν την
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πραγματικότητα αυτής της ζωής. Ξέρετε τι
σημαίνει να ζεις "στους κόλπους του
Πατέρα"; Μόλις ζήσετε εκεί, μόνο τότε
μπορείτε να ξέρετε. Μόνο ένα αόριστο
προαίσθημα, μια αμυδρή υποψία αυτού του
μυστηρίου αγγίζει την καρδιά σας ως κίνητρο
στην πορεία της ανάπτυξής σας. (76,28-29)

εγκαταλείψετε αυτόν τον κόσμο, να περάσετε
τα κατώφλια της μέλλουσας ζωής και να
εισέλθετε στην αιώνια πατρίδα.
6. Όλα τα δόγματα ενισχύουν το πνεύμα στο
πέρασμά του από αυτόν τον κόσμο- αλλά
πόσο λίγο του αποκαλύπτουν και το
προετοιμάζουν για το μεγάλο ταξίδι προς το
υπερπέραν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
πολλοί θεωρούν τον θάνατο ως ένα τέλος,
χωρίς να γνωρίζουν ότι από εκεί και πέρα
κάποιος ατενίζει τον άπειρο ορίζοντα της
αληθινής ζωής. (261,52 - 53)
7 Ο "θάνατος" είναι μόνο ένα σύμβολο, ο
"θάνατος" υπάρχει μόνο για εκείνους που δεν
είναι ακόμη σε θέση να αναγνωρίσουν την
αλήθεια. Γι' αυτούς, ο "θάνατος" εξακολουθεί
να είναι μια φρίκη πίσω από την οποία
βρίσκεται το αδιανόητο ή το τίποτα. Σας λέω:
Ανοίξτε τα μάτια σας και καταλάβετε ότι και
εσείς δεν θα πεθάνετε. Θα αποχωριστείτε
από το σώμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα
πεθάνετε. Εσείς, όπως και ο Δάσκαλός σας,
έχετε αιώνια ζωή. (213, 5)

VII Το μονοπάτι της ανάπτυξης
προς την τελειότητα
Κεφάλαιο 28 - Ο θάνατος, ο θάνατος
και η μετά θάνατον ζωή
Η αθανασία του πνεύματος
1 Αυτή είναι η στιγμή που οι άνθρωποι
αφυπνίζονται για τις ομορφιές του
πνεύματος, που ενδιαφέρονται για το αιώνιο
και αναρωτιούνται: "Πώς θα είναι η ζωή που
μας περιμένει μετά το θάνατο;".
2. Ποιος δεν έχει αναρωτηθεί, όσο δύσπιστος
κι αν είναι, αν δεν υπάρχει μέσα του κάτι που
να ξεπερνά την ύλη του σώματος; Αληθινά
σας λέω, δεν υπάρχει κανείς που να μην
υποψιάζεται αυτό το μυστήριο και που να
μην έχει αναλογιστεί για μια στιγμή το
ανεξιχνίαστο.
3 Κάποιοι κάνουν ερωτήσεις σχετικά με το
μυστήριο της πνευματικής ζωής, το οποίο
φαίνεται μακρινό, αλλά στην πραγματικότητα
βρίσκεται μπροστά στα μάτια σας- άλλοι
προβληματίζονται από αυτό, και άλλοι το
αρνούνται. Κάποιοι μιλούν επειδή νομίζουν
ότι γνωρίζουν τα πάντα, άλλοι σιωπούν και
περιμένουν- αλλά πόσο λίγοι είναι εκείνοι
που πραγματικά γνωρίζουν κάτι για τη
μέλλουσα ζωή. (107, 1)
4 στην Τρίτη Εποχή, έχω αναστηθεί από τον
τάφο της λήθης, όπου Με έχει υποβιβάσει η
ανθρωπότητα, για να τους αναστήσω σε νέα
ζωή- γιατί Εγώ είμαι η Ζωή. Κανείς δεν μπορεί
να πεθάνει. Ακόμα και αυτός που στερεί την
ύπαρξή του με το ίδιο του το χέρι θα ακούσει
τη συνείδησή του να τον κατηγορεί για την
έλλειψη πίστης. (52, 63)
5 Η διδασκαλία μου δεν είναι μόνο για να σας
δώσει δύναμη και αυτοπεποίθηση κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού της ζωής σας στη γηείναι για να σας διδάξει πώς να

Προετοιμασία για την αναχώρηση από
αυτόν τον κόσμο
8 Πρέπει να καταλάβετε ότι εσείς,
προικισμένοι με πνεύμα, είστε στη
δημιουργία το πιο αγαπημένο έργο του
Πατέρα, επειδή έβαλε μέσα σας πνευματική
ουσία, πνευματικές ιδιότητες και αθανασία.
9 Για το πνεύμα δεν υπάρχει θάνατος θάνατος όπως τον αντιλαμβάνεστε, δηλαδή η
παύση της ύπαρξης. Ο θάνατος του σώματος
δεν μπορεί να είναι ο θάνατος ή το τέλος για
το πνεύμα. Ακριβώς τότε ανοίγει τα μάτια του
σε μια ανώτερη ζωή, ενώ το σωματικό του
κέλυφος κλείνει το ίδιο σε σχέση με τον
κόσμο για πάντα. Είναι μόνο μια στιγμή
μετάβασης στο μονοπάτι που οδηγεί στην
τελειότητα.
10. Αν δεν το έχετε καταλάβει ακόμα με
αυτόν τον τρόπο, είναι επειδή αγαπάτε ακόμα
πολύ αυτόν τον κόσμο και αισθάνεστε στενά
δεμένοι μαζί του. Σας στενοχωρεί να
εγκαταλείψετε αυτό το σπίτι, επειδή θεωρείτε
τους εαυτούς σας ιδιοκτήτες όσων κατέχετε
σε αυτό- και μερικοί έχουν επίσης μια
αόριστη πρόγευση της Θείας δικαιοσύνης μου
και φοβούνται να εισέλθουν στον πνευματικό
κόσμο.
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11 Η ανθρωπότητα έχει αγαπήσει υπερβολικά
αυτόν τον κόσμο - υπερβολικά επειδή η
αγάπη της ήταν λανθασμένη. Πόσοι χάθηκαν
σε αυτό για αυτό το λόγο! Πόσο πολύ τα
πνεύματα έχουν υλοποιηθεί για τον ίδιο
λόγο!
12 Μόνο όταν νιώσατε τα βήματα του
θανάτου κοντά σας, όταν αρρωστήσατε
σοβαρά, όταν υποφέρατε, μόνο τότε
θυμηθήκατε ότι απέχετε μόνο ένα βήμα από
τη μέλλουσα ζωή, από τη δικαιοσύνη που
φοβάστε μόνο σε τέτοιες κρίσιμες στιγμέςκαι τότε κάνετε όρκους στον Πατέρα,
ορκίζεστε να Τον αγαπάτε στη γη, να Τον
υπηρετείτε και να Τον υπακούτε. (146, 46 49)
13. Οι άνθρωποι έχουν αγαπήσει τόσο πολύ
αυτή τη ζωή που όταν πλησιάζει η ώρα να την
εγκαταλείψουν, επαναστατούν ενάντια στο
θέλημά Μου και δεν θέλουν να ακούσουν το
κάλεσμα που τους απευθύνω. Απορρίπτουν
την ειρήνη της βασιλείας μου και ζητούν από
τον Πατέρα άλλη μια χρονική περίοδο στη γη
για να συνεχίσουν να κατέχουν τα πρόσκαιρα
αγαθά τους.
14 Γίνετε ευαίσθητοι, ώστε να αισθάνεστε την
πνευματική ζωή και μην αρκείστε στην αρχή
της ανάπτυξής σας - γιατί αυτή είναι αυτή η
ζωή - γιατί υπάρχουν ανώτερα έργα της
δημιουργίας πάνω από αυτήν.
15. Μην προσπαθήσετε να απορρίψετε τον
θάνατο όταν σας πλησιάζει σύμφωνα με τη
θέλησή μου, ούτε να ζητήσετε από τον
επιστήμονα να εκτελέσει για σας το θαύμα
της αντίστασης στις συμβουλές μου και της
παράτασης της ύπαρξής σας, γιατί και οι δύο
σας θα μετανιώσετε πικρά γι' αυτό το λάθος.
Προετοιμαστείτε σε αυτή τη ζωή, και δεν θα
έχετε κανένα λόγο να φοβάστε την είσοδό
σας στη μέλλουσα ζωή. (52, 55 - 57)
16 Αγαπήστε ό,τι ανήκει στον κόσμο, όσο
ζείτε σε αυτόν, μέχρι ένα ορισμένο σημείο,
ώστε να ξέρετε πώς να εκπληρώνετε τους
νόμους του- αλλά πάντα να τρέφετε τον
υψηλό στόχο της διαμονής στους υψηλούς
πνευματικούς κόσμους της ζωής, ώστε το
πνεύμα σας να μη διαταραχθεί όταν
αποχωριστεί το σωματικό του περίβλημα,
ούτε να δελεαστεί από ό,τι αγάπησε σε αυτόν
τον πλανήτη, γιατί τότε θα παραμείνει δεμένο
και αλυσοδεμένο σε έναν κόσμο στον οποίο
δεν ανήκει πλέον και τον οποίο δεν μπορεί

πλέον να απολαύσει με κανένα τρόπο. (284,
5)
17 Ελεήστε τους εαυτούς σας! Κανείς δεν
ξέρει πότε θα έρθει η στιγμή που το πνεύμα
του θα διαχωριστεί από την ύλη. Κανείς δεν
ξέρει αν την επόμενη μέρα τα μάτια του θα
ανοίξουν ακόμα στο Φως. Ανήκετε όλοι στον
μοναδικό Ιδιοκτήτη όλων όσων έχουν
δημιουργηθεί και δεν ξέρετε πότε θα σας
καλέσουν να φύγετε.
18 Σκεφτείτε ότι ούτε οι τρίχες του κεφαλιού
σας είναι δικές σας, ούτε το χώμα που
πατάτε, ότι δεν είστε δικοί σας, ότι δεν έχετε
ανάγκη από φθαρτά αγαθά, αφού και η
βασιλεία σας δεν είναι από αυτόν τον κόσμο.
19 Πνευματοποιήστε τον εαυτό σας, και θα
κατέχετε τα πάντα με δικαιοσύνη και μέτρο,
όσο τα χρειάζεστε. Τότε, όταν έρθει η στιγμή
της αποκήρυξης αυτής της ζωής, θα
ανυψωθείτε γεμάτοι φως για να πάρετε στην
κατοχή σας ό,τι σας ανήκει στον άλλο κόσμο.
(5, 95 - 97)
Η μετάβαση στον άλλο κόσμο
20 Κάθε ώρα, η φωνή μου σας καλεί στον
καλό δρόμο όπου υπάρχει ειρήνη- αλλά η
κουφή σας ακοή έχει μόνο μια στιγμή
ευαισθησίας σε αυτή τη φωνή, και αυτή η
στιγμή είναι η τελευταία της ζωής σας, όταν η
αγωνία σας αναγγέλλει την εγγύτητα του
φυσικού θανάτου. Τότε θα ξεκινούσατε
ευχαρίστως τη ζωή σας από την αρχή για να
επανορθώσετε τα λάθη σας, να ηρεμήσετε το
μυαλό σας μπροστά στην ετυμηγορία της
συνείδησής σας και να προσφέρετε κάτι
αξιόλογο και αξιοπρεπές στον Κύριο. (64, 60)
21. Αν αγωνίζεστε για την αθανασία του
πνεύματος, μη φοβάστε τον ερχομό του
θανάτου, ο οποίος βάζει τέλος στην
ανθρώπινη ζωή. Περιμένετε το
προετοιμασμένο, είναι υπό τις διαταγές μου,
και γι' αυτό έρχεται πάντα την κατάλληλη
στιγμή και σωστά, ακόμη και αν οι άνθρωποι
συχνά πιστεύουν το αντίθετο.
22 Το σκληρό δεν είναι ότι ο άνθρωπος
πεθαίνει, αλλά ότι το πνεύμα του, όταν
φεύγει από το σώμα, δεν έχει φως και δεν
μπορεί να δει την αλήθεια. Δεν θέλω τον
θάνατο του αμαρτωλού, αλλά τη μετάνοιά
του. Αλλά αν ο θάνατος γίνει κάποτε
αναγκαίος -είτε για να ελευθερωθεί ένα
πνεύμα, είτε για να σταματήσει η πτώση ενός
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ανθρώπου στην καταστροφή- τότε η θεία μου
δικαιοσύνη κόβει το νήμα της ζωής αυτής της
ανθρώπινης ύπαρξης. (102, 49 - 50)
23. Να ξέρετε ότι στο βιβλίο του πεπρωμένου
σας είναι καταγεγραμμένη η ημέρα και η ώρα
που οι πύλες του Πέρατος θα ανοίξουν για να
δεχτούν το πνεύμα σας. Από εκεί θα δείτε όλο
το έργο σας στη γη, όλο το παρελθόν σας.
Τότε δεν θα θέλετε να ακούτε φωνές που
αποτελούνται από μομφές ή παράπονα
εναντίον σας ή να βλέπετε εκείνους που σας
αποκαλούν δημιουργούς των κακών τους!
(53, 49)
24. Επειδή βλέπετε ακόμα πολύ δρόμο να
διανύετε, μη σταματάτε και μη σκέφτεστε ότι
δεν θα φτάσετε ποτέ στο στόχο. Προχωρήστε
μπροστά, γιατί ακόμη και για μια χαμένη
στιγμή το πνεύμα σας θα κλάψει αργότερα.
Ποιος σας είπε ότι ο στόχος βρίσκεται σε
αυτόν τον κόσμο; Ποιος σας δίδαξε ότι ο
θάνατος είναι το τέλος και ότι εκείνη τη
στιγμή μπορείτε να φτάσετε στο βασίλειό
μου;
25 Ο θάνατος είναι σαν ένας σύντομος ύπνος,
μετά από τον οποίο το πνεύμα, κάτω από το
χάδι του φωτός μου, θα ξυπνήσει με
ανανεωμένη δύναμη, σαν σε μια νέα ημέρα
που αρχίζει γι' αυτό.
26 Ο θάνατος είναι το κλειδί που σας ανοίγει
τις πύλες της φυλακής στην οποία ήσασταν
δεμένοι με την ύλη του σώματος, και είναι
επίσης το κλειδί που σας ανοίγει τις πύλες της
αιωνιότητας.
27 Αυτός ο πλανήτης, που μετατράπηκε σε
κοιλάδα εξιλέωσης από τις ανθρώπινες
ατέλειες, ήταν αιχμαλωσία και εξορία για το
πνεύμα.
28. Αληθινά σας λέω, η ζωή στη γη είναι ένα
ακόμη σκαλοπάτι στη σκάλα της ζωής. Γιατί
δεν την αντιλαμβάνεστε με αυτόν τον τρόπο,
ώστε να επωφεληθείτε από όλα τα διδάγματά
της; Ο λόγος για τον οποίο πολλοί πρέπει να
επιστρέφουν σ' αυτήν ξανά και ξανά είναι ο
εξής: επειδή δεν την κατανόησαν και δεν
επωφελήθηκαν από την προηγούμενη ζωή
τους. (167, 22 - 26)
29. Πρέπει να γνωρίζετε ότι το πνεύμα
δέχεται μια ενδελεχή προετοιμασία πριν από
την ενσάρκωσή του στη γη, καθώς πρόκειται
να υποβληθεί σε μια μακρά και ενίοτε σκληρή
δοκιμασία. Αλλά χάρη σε αυτή την
προετοιμασία, δεν ενοχλείται όταν εισέρχεται

σε αυτή τη ζωή. Κλείνει τα μάτια του στο
παρελθόν για να τα ανοίξει σε μια νέα
ύπαρξη, και έτσι από την πρώτη στιγμή
προσαρμόζεται στον κόσμο στον οποίο έχει
έρθει.
30. Πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος με τον
οποίο το πνεύμα σας προσαρμόζεται
μπροστά στα κατώφλια της πνευματικής
ζωής, μόλις εγκαταλείψει το σώμα του 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.
31 Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν έμαθε
ότι την τελευταία στιγμή πρέπει κανείς να
κλείσει τα μάτια του και σε αυτόν τον κόσμογιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να τα ανοίξει
ξανά στον πνευματικό κόσμο που είχε
εγκαταλείψει, όπου όλο το παρελθόν του τον
περιμένει να ενωθεί με τη νέα του εμπειρία
και όλες οι προηγούμενες αξίες του
προστίθενται στις νέες.
32 Ένα πυκνό πέπλο τυλίγει το μυαλό του
καθώς ανακτά το φως- μια πεισματική
επιρροή όλων όσων άφησε πίσω του τον
εμποδίζει να αισθανθεί τη δόνηση της
συνείδησής του- αλλά καθώς οι σκιές του
διαλύονται για να ενωθούν με τον αληθινό
πυρήνα της ύπαρξής του - πόση ταραχή,
πόσος πόνος!
33. Υπάρχει κάποιος που, αφού άκουσε ή
διάβασε 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
το πνεύμα του να συγκινηθεί βαθιά από αυτό.
(257,20 - 22)
Ο "ύπνος του θανάτου"
34. Πνευματική ανάπαυση, όπως την
αντιλαμβάνεται και την αντιλαμβάνεται η
γήινη φύση σας, δεν υπάρχει. Η ανάπαυση
που περιμένει το πνεύμα είναι
δραστηριότητα, είναι πολλαπλασιασμός στην
πράξη του καλού, είναι η αξιοποίηση κάθε
στιγμής. Τότε το πνεύμα ξεκουράζεται,
απαλλάσσεται από την αυτοκατηγορία και
τον πόνο, ξεκουράζεται κάνοντας το καλό,
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ξεκουράζεται αγαπώντας τον Δημιουργό του
και τους αδελφούς και τις αδελφές του.
35 αληθινά, σας λέω, αν άφηνα το πνεύμα
σας αδρανές να αναπαυθεί, όπως φαντάζεστε
την ανάπαυση στη γη, θα το καταλάμβανε το
σκοτάδι της απελπισίας και του φόβου- γιατί
η ζωή και το φως του πνεύματος, καθώς και η
μεγαλύτερη ευτυχία του, είναι η εργασία, ο
αγώνας, η αδιάκοπη δραστηριότητα- σας λέω,
αν άφηνα το πνεύμα σας αδρανές να
αναπαυθεί, όπως φαντάζεστε την ανάπαυση
στη γη, θα το καταλάμβανε το σκοτάδι της
απελπισίας και του φόβου
36. Το πνεύμα που επιστρέφει από τη γη στην
"πνευματική κοιλάδα", φέρνοντας μαζί του
αποτυπωμένη μέσα του την κούραση της
σάρκας, και αναζητά το Πέραν ως τόπο
ανάπαυσης για να ξεκουραστεί, να ξεχάσει,
να σβήσει τα ίχνη του αγώνα της ζωής - αυτό
θα αισθανθεί τον εαυτό του ως το πιο
δυστυχισμένο ον και δεν θα βρει ούτε γαλήνη
ούτε ευδαιμονία, μέχρι να ξυπνήσει τότε από
τον λήθαργο, να συνειδητοποιήσει το λάθος
του και να ανέλθει στην Πνευματική Ζωή, η
οποία είναι όπως σας είπα - αγάπη,
δραστηριότητα, αδιάκοπος αγώνας στο
μονοπάτι που οδηγεί στην τελειότητα. (317,
12 - 14)

σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Μην ξεχνάτε ότι
σας είπα πριν από πολύ καιρό ότι υπάρχουν
πολλές κατοικίες στον οίκο του Πατέρα. (61,
31)
Η κρίση του Πνεύματος από τη συνείδηση
του ατόμου
40 Όταν το πνεύμα κάποιου μεγάλου
αμαρτωλού αποσπάται από αυτή την υλική
ζωή για να εισέλθει στην πνευματική κοιλάδα,
διαπιστώνει έκπληκτος ότι η κόλαση, όπως τη
φανταζόταν, δεν υπάρχει- και ότι η φωτιά για
την οποία του έλεγαν στο παρελθόν δεν είναι
παρά το πνευματικό αποτέλεσμα των έργων
του, όταν αντικρίζει τον αδυσώπητο Κριτή
που είναι η συνείδησή του.
41. Αυτή η κρίση πέρα από την κρίση, αυτή η
λάμψη που ανατέλλει μέσα στο σκοτάδι που
περιβάλλει τον αμαρτωλό, καίει πιο δυνατά
από την πιο καυτή φωτιά που μπορείτε να
φανταστείτε. Αλλά δεν είναι ένα
βασανιστήριο που προετοιμάζεται εκ των
προτέρων ως τιμωρία για αυτόν που Με
προσέβαλε. Όχι, αυτό το μαρτύριο πηγάζει
από τη συνειδητοποίηση των παραβάσεων
που διέπραξε, από τη θλίψη ότι πλήγωσε
Εκείνον που του έδωσε την ύπαρξη, ότι έκανε
κακή χρήση του χρόνου και όλων των αγαθών
που έλαβε από τον Κύριό του.
42. Πιστεύετε ότι πρέπει να τιμωρήσω αυτόν
που Με πληγώνει με τις αμαρτίες του,
παρόλο που γνωρίζω ότι η αμαρτία πληγώνει
περισσότερο αυτόν που τη διαπράττει; Δεν
βλέπετε ότι ο ίδιος ο αμαρτωλός είναι αυτός
που κάνει κακό στον εαυτό του και ότι με την
τιμωρία του δεν θέλω να αυξήσω τη δυστυχία
που έχει προκαλέσει στον εαυτό του;
Επιτρέπω μόνο να δει τον εαυτό του, να
ακούσει την αμείλικτη φωνή της συνείδησής
του, να αναρωτηθεί και να απαντήσει στον
εαυτό του, να ανακτήσει την πνευματική
μνήμη που είχε χάσει μέσω της ύλης και να
θυμηθεί την καταγωγή του, το πεπρωμένο
του και τους όρκους του, και εκεί, σε αυτή την
κρίση, πρέπει να βιώσει τη δράση της
"φωτιάς" που εξαλείφει το κακό του, που τον
λιώνει εκ νέου όπως ο χρυσός στο χωνευτήρι,
για να απομακρύνει από αυτόν ό,τι είναι
επιβλαβές, ό,τι είναι άχρηστο και ό,τι δεν
είναι πνευματικό.
43 Όταν ένα πνεύμα σταματάει για να
ακούσει τη φωνή και την κρίση της

Η επανένωση στη συνέχεια
37. Θέλω να είστε πιστοί, να πιστεύετε στην
πνευματική ζωή. Αν είδατε τους αδελφούς
σας να φεύγουν για τον άλλο κόσμο, μη
νομίζετε ότι είναι μακριά σας, ούτε ότι τους
χάσατε για πάντα. Αν επιθυμείτε να
επανενωθείτε μαζί τους, εργαστείτε, κερδίστε
αξία, και τότε, όταν έρθετε στον επόμενο
κόσμο, θα τους βρείτε εκεί να σας περιμένουν
για να σας διδάξουν να ζείτε στην πνευματική
κοιλάδα. (9,20)
38. Ποιος δεν έχει νιώσει ανησυχία μπροστά
στη ζωή στη συνέχεια; Ποιος από εκείνους
που έχουν χάσει ένα αγαπημένο τους
πρόσωπο σε αυτόν τον κόσμο δεν έχει νιώσει
τη λαχτάρα να τους ξαναδεί ή τουλάχιστον να
μάθει πού βρίσκονται; Όλα αυτά θα τα
ζήσετε, θα τα ξαναδείτε.
39. Αλλά αποκτήστε αξία τώρα, έτσι ώστε
όταν φύγετε από αυτή τη γη και ρωτήσετε
στην πνευματική κοιλάδα πού είναι εκείνοι
που ελπίζετε να βρείτε, δεν θα σας πουν ότι
δεν μπορείτε να τους δείτε επειδή βρίσκονται
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συνείδησής του - αληθινά σας λέω, εκείνη την
ώρα βρίσκεται μπροστά Μου.
44. Αυτή η στιγμή της ανάπαυσης, της
ηρεμίας και της διαύγειας, δεν έρχεται σε όλα
τα πνεύματα την ίδια στιγμή. Κάποιοι
μπαίνουν γρήγορα σε αυτή την εξέταση του
εαυτού τους και έτσι γλιτώνουν πολλά
βάσανα. Γιατί μόλις ξυπνήσουν στην
πραγματικότητα και συνειδητοποιήσουν τα
λάθη τους, ετοιμάζονται και προχωρούν στην
εξιλέωση των κακών τους έργων μέχρι τέλους.
45 Άλλοι που έχουν τυφλωθεί -είτε από την
κακία, είτε από κάποια μνησικακία, είτε
επειδή έζησαν μια ζωή γεμάτη αμαρτίεςχρειάζονται πολύ χρόνο για να βγουν από την
τύφλωσή τους.
46 Άλλοι πάλι, που είναι δυσαρεστημένοι
επειδή νομίζουν ότι τους άρπαξαν από τη γη
πολύ νωρίς, όταν όλα τους χαμογελούσαν
ακόμα, βρίζουν και βλασφημούν,
καθυστερώντας τη δυνατότητα να
απελευθερωθούν από την αφηρημάδα τουςκαι σαν αυτές υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
που είναι γνωστές μόνο στη σοφία μου. (36,
47 - 51)
47. Για όλα όσα πρέπει να απαντήσετε, και
σύμφωνα με τη φύση των κακών σας έργων,
θα λάβετε τις πιο εμφατικές κρίσεις μέσω του
εαυτού σας. Διότι δεν σας κρίνω, αυτό είναι
ψευδές. Είναι το ίδιο σας το πνεύμα στην
κατάσταση διαύγειας που είναι ο τρομερός
κατήγορος και ο τρομερός κριτής σας. Εγώ,
από την άλλη πλευρά, σας υπερασπίζομαι
από τις συγχύσεις, σας αθωώνω και σας
λυτρώνω, γιατί είμαι η Αγάπη που εξαγνίζει
και συγχωρεί. (32, 65)
48. Να έχετε κατά νου ότι πολύ σύντομα θα
βρεθείτε στο πνευματικό και ότι θα πρέπει να
θερίσετε ό,τι έχετε σπείρει σε αυτή τη γη. Το
βήμα από αυτή τη ζωή στην άλλη συνεχίζει να
είναι μια σοβαρή και αυστηρή κρίση για το
πνεύμα. Κανείς δεν ξεφεύγει από αυτή την
κρίση, ακόμη κι αν θεωρεί τον εαυτό του τον
πιο άξιο από τους υπηρέτες μου.
49. Είναι η Θέλησή Μου ότι από τη στιγμή
που θα εισέλθετε σε αυτή την άπειρη
Πατρίδα, δεν θα βιώνετε πλέον τις ανησυχίες
της γης και θα αρχίσετε να αισθάνεστε την
ευτυχία και την ευδαιμονία του να έχετε
ανέβει σε ένα άλλο επίπεδο. (99, 49 - 50)
50. Η Τελευταία Κρίση, όπως την έχει
ερμηνεύσει η ανθρωπότητα, είναι ένα λάθος.

Η κρίση μου δεν είναι κρίση μιας ώρας ή μιας
ημέρας. Είναι πάνω σας εδώ και αρκετό
καιρό.
51 Αληθινά, όμως, σας λέω, ότι τα νεκρά
σώματα είναι προορισμένα και ακολούθησαν
το πεπρωμένο τους να συγχωνευθούν με το
φυσικό βασίλειο που τους αντιστοιχείεπειδή, ό,τι είναι από τη γη θα επιστρέψει
στη γη, όπως και το πνευματικό θα αγωνιστεί
για την πατρίδα του, που είναι η μήτρα μου.
52. Αλλά σας λέω επίσης αυτό, ότι στην κρίση
σας θα είστε οι ίδιοι κριτές σας- διότι η
συνείδησή σας, η αυτογνωσία σας και η
διαίσθησή σας θα σας πουν μέχρι ποιο
σημείο είστε αξιέπαινοι και σε ποιο
πνευματικό σπίτι πρέπει να κατοικήσετε. Θα
δείτε ξεκάθαρα το μονοπάτι που πρέπει να
ακολουθήσετε, γιατί όταν λάβετε το φως της
Θεότητάς μου, θα γνωρίζετε τις πράξεις σας
και θα κρίνετε τα προσόντα σας.
53. Στην "Πνευματική Κοιλάδα" υπάρχουν
πολλά μπερδεμένα και διαταραγμένα όντα.
Φέρτε τους το μήνυμά μου και το φως μου
όταν εισέλθετε σε αυτό.
54. Ακόμη και τώρα μπορείτε να ασκήσετε
αυτή τη μορφή ελέους μέσω της προσευχής,
μέσω της οποίας μπορείτε να συνδεθείτε μαζί
τους. Η φωνή σας θα αντηχήσει εκεί που
κατοικούν και θα τους ξυπνήσει από τον βαθύ
τους ύπνο. Θα κλάψουν και θα εξαγνιστούν
με τα δάκρυα της μετάνοιάς τους. Εκείνη τη
στιγμή, θα έχουν λάβει μια ακτίνα φωτός,
γιατί τότε θα καταλάβουν τις ματαιοδοξίες
του παρελθόντος, τα λάθη τους, τις αμαρτίες
τους.
55 Πόσο μεγάλος είναι ο πόνος του
πνεύματος όταν το αφυπνίζει η συνείδηση!
Πόσο ταπεινά ταπεινώνεται τότε μπροστά στο
βλέμμα του Ανώτατου Δικαστή! Πόσο
ταπεινά, από το εσωτερικό της ύπαρξής του,
ξεπηδούν οι εκκλήσεις για συγχώρεση, οι
όρκοι, οι ευλογίες του ονόματός μου!
56 Τώρα το πνεύμα συνειδητοποιεί ότι δεν
μπορεί να πλησιάσει την τελειότητα του
Πατέρα, και έτσι στρέφει το βλέμμα του στη
γη, όπου δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει
τον χρόνο και τις δοκιμασίες που του
προσέφεραν την ευκαιρία να πλησιάσει τον
στόχο, και ζητά ένα άλλο σώμα για να
εξιλεωθεί για τις παραβάσεις και να
εκπληρώσει τα ανεκπλήρωτα καθήκοντα.
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57 Ποιος, λοιπόν, παρείχε δικαιοσύνη; Δεν
ήταν το ίδιο το Πνεύμα που έκρινε τον εαυτό
του;
58. Το Πνεύμα Μου είναι ένας καθρέφτης
στον οποίο πρέπει να κοιτάξετε τον εαυτό
σας, και θα σας πει το βαθμό καθαρότητας
που έχετε. (240, 41 - 46)
59. Όταν το πνεύμα σας αποβάλει το
ανθρώπινο κέλυφος του και αποσυρθεί στο
εσωτερικό του, στο Ιερό της Πνευματικής
Ζωής, για να εξετάσει το παρελθόν του και τη
συγκομιδή του, πολλά από τα έργα του, τα
οποία εδώ στον κόσμο φαίνονταν τέλεια και
άξια να παρουσιαστούν στον Κύριο και άξια
ανταμοιβής, θα φανούν φτωχά τις στιγμές
αυτής της ενδοσκόπησης. Το πνεύμα θα
καταλάβει ότι το νόημα πολλών πράξεων που
του φαίνονταν καλές στον κόσμο ήταν μόνο η
έκφραση της ματαιοδοξίας, της ψεύτικης
αγάπης, της φιλανθρωπίας που δεν
προερχόταν από την καρδιά.
60. Ποιος νομίζετε ότι έδωσε στο πνεύμα τον
φωτισμό ενός τέλειου κριτή, για να κρίνει τον
εαυτό του; Η συνείδηση, η οποία σε εκείνη
την ώρα της Δικαιοσύνης θα έχει την
εντύπωση ότι λάμπει με διαύγεια που δεν
έχει ξαναδεί ποτέ, και θα είναι αυτή που θα
πει στον καθένα τι ήταν το καλό, το δίκαιο, το
σωστό, το αληθινό, που έκανε στη γη, και τι
ήταν το κακό, το λάθος και το ακάθαρτο που
έσπειρε στο δρόμο του.
61 το ιερό για το οποίο μόλις σας μίλησα
είναι αυτό της συνείδησης - ο ναός που κανείς
δεν μπορεί να βεβηλώσει, ο ναός μέσα στον
οποίο κατοικεί ο Θεός και από τον οποίο ηχεί
η Φωνή Του και λάμπει το Φως.
62 Στον κόσμο δεν ήσασταν ποτέ πρόθυμοι να
εισέλθετε σε αυτό το εσωτερικό άδυτο,
επειδή η ανθρώπινη προσωπικότητά σας
είναι πάντα προσηλωμένη σε τρόπους και
μέσα για να αποφύγετε τη σοφή φωνή που
μιλάει μέσα σε κάθε άνθρωπο.
63 Σας λέω: Όταν το πνεύμα σας απαλλαγεί
από το κάλυμμά του, θα σταματήσει τελικά
μπροστά στο κατώφλι αυτού του ιερού και θα
συγκεντρωθεί για να εισέλθει σε αυτό και να
γονατίσει μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο
του Πνεύματος, για να ακούσει τον εαυτό του,
να εξετάσει τα έργα του σε αυτό το φως που
είναι η συνείδηση, να ακούσει τη φωνή του
Θεού που μιλάει μέσα του ως Πατέρας, ως
Δάσκαλος και ως Κριτής.

64 Κανένας θνητός δεν μπορεί να φανταστεί
εκείνη τη στιγμή με όλη την επισημότητά της,
την οποία όλοι σας πρέπει να περάσετε για να
αναγνωρίσετε ό,τι καλό έχετε μέσα σας για να
το διατηρήσετε, αλλά και ό,τι πρέπει να
απορρίψετε από τον εαυτό σας, επειδή δεν
μπορείτε πλέον να το κρατήσετε στο μυαλό
σας.
65 Τότε, όταν το πνεύμα αισθάνεται ότι
βρίσκεται αντιμέτωπο με τη συνείδησή του,
και αυτή έρχεται στο νου του με τη σαφήνεια
της αλήθειας, το ον αυτό αισθάνεται πολύ
αδύναμο για να ακούσει τον εαυτό του,
εύχεται να μην είχε υπάρξει ποτέ- γιατί σε μια
στιγμή ολόκληρη η ζωή του περνάει από τη
συνείδησή του - αυτό που άφησε πίσω του,
που κατείχε και που ήταν δικό του, και για το
οποίο πρέπει τώρα τελικά να δώσει
λογαριασμό.
66. Μαθητές, άνδρες, προετοιμαστείτε για
εκείνη τη στιγμή ακόμη και σ' αυτή τη ζωή,
για να μη μετατρέψετε εκείνο το ναό σε
δικαστήριο, όταν το πνεύμα σας εμφανιστεί
μπροστά στο κατώφλι του ναού της
συνείδησης- γιατί ο πνευματικός πόνος θα
είναι τότε τόσο μεγάλος, που δεν θα υπάρχει
κανένας φυσικός πόνος που να μπορεί να
συγκριθεί μ' αυτόν.
67. Θέλω να σκεφτείτε όλα όσα σας είπα σε
αυτή τη διδασκαλία, ώστε να καταλάβετε πώς
γίνεται η κρίση σας στο πνευματικό. Με
αυτόν τον τρόπο, θα εξαφανίσετε από τη
φαντασία σας εκείνη την εικόνα στην οποία
φαντάζεστε ένα δικαστήριο στο οποίο
προεδρεύει ο Θεός με τη μορφή ενός γέρου, ο
οποίος αφήνει τα καλά παιδιά να περάσουν
από τα δεξιά του για να απολαύσουν τον
Παράδεισο και τοποθετεί τα κακά στα
αριστερά του για να τα καταδικάσει σε αιώνια
τιμωρία.
68. Τώρα είναι η ώρα να φτάσει το φως στο
υψηλότερο πεδίο του πνεύματος και του νου
σας, ώστε η αλήθεια να λάμψει σε κάθε
άνθρωπο και να προετοιμαστεί για να
εισέλθει άξια στην Πνευματική Ζωή. (334, 5m.
- 11, 14 - 15)
Η ανακτηθείσα πνευματική συνείδηση
69. Δεν υπάρχει τίποτα στη Δημιουργία μου
που, όπως ο σωματικός θάνατος, να είναι
ικανό να δείξει σε κάθε πνεύμα το ύψος της
ανάπτυξής του που έφτασε κατά τη διάρκεια
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της ζωής του, και τίποτα τόσο χρήσιμο όσο ο
λόγος μου για την άνοδο στην τελειότητα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Νόμος
μου και η Διδασκαλία μου επιδιώκουν πάντα
και αμείλικτα να διεισδύσουν στις καρδιές και
για τον οποίο ο πόνος και η δυστυχία
συμβουλεύουν τους ανθρώπους να
εγκαταλείψουν τα μονοπάτια εκείνα που, αντί
να εξυψώνουν το πνεύμα, το οδηγούν στην
άβυσσο.
70. Πόσο ευτυχισμένο θα αισθάνεται το
πνεύμα σας στη συνέχεια, όταν η συνείδησή
του θα του λέει ότι έσπειρε τον σπόρο της
αγάπης στη γη! Ολόκληρο το παρελθόν θα
εμφανιστεί μπροστά στα μάτια σας και κάθε
θέαση των έργων σας θα σας δίνει άπειρη
χαρά.
71. Οι εντολές των νόμων Μου, τις οποίες η
μνήμη σας δεν ήταν πάντα σε θέση να
διατηρήσει, θα περάσουν επίσης από το
πνεύμα σας γεμάτες σαφήνεια και φως.
Αποκτήστε αρετές που θα σας επιτρέψουν να
διεισδύσετε στο άγνωστο με μάτια ανοιχτά
στην αλήθεια.
72. Υπάρχουν πολλά μυστήρια που ο
άνθρωπος προσπάθησε μάταια να
διαλευκάνει- ούτε η ανθρώπινη διαίσθηση
ούτε η επιστήμη κατάφεραν να απαντήσουν
στα πολλά ερωτήματα που οι άνθρωποι
έθεσαν στον εαυτό τους, και αυτό γιατί
υπάρχουν συνειδητοποιήσεις που
προορίζονται μόνο για το πνεύμα όταν αυτό
έχει εισέλθει στην "πνευματική κοιλάδα".
Αυτές οι εκπλήξεις που τον περιμένουν, αυτά
τα θαύματα, αυτές οι αποκαλύψεις θα είναι
μέρος της ανταμοιβής του. Αλλά πραγματικά
σας λέω, αν ένα πνεύμα εισέλθει στον
πνευματικό κόσμο με έναν επίδεσμο στα
μάτια του, δεν θα δει τίποτα, αλλά θα
συνεχίσει να βλέπει μόνο μυστήρια γύρω του,
εκεί που όλα θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα.
73. Αυτή η Ουράνια Διδασκαλία που σας
φέρνω σήμερα σας αποκαλύπτει πολλές
ομορφιές και σας προετοιμάζει, ώστε μια
μέρα, όταν θα βρεθείτε ενώπιον της
δικαιοσύνης του Αιώνιου στο πνεύμα, να
μπορέσετε να αντέξετε τη θαυμάσια
πραγματικότητα που θα σας περιβάλλει από
εκείνη τη στιγμή. (85, 42 + 63 - 66)
74. Δεχθείτε το φως μου, ώστε να φωτίσει το
μονοπάτι της ζωής σας και να σας απαλλάξει
από το θόλωμα της συνείδησης την ώρα του

θανάτου. Τότε, τη στιγμή που θα περάσετε τα
κατώφλια του Πέρατος, θα ξέρετε ποιοι είστε,
ποιοι υπήρξατε και ποιοι θα γίνετε. (100, 60)
75 Ενώ τα σώματά σας κατεβαίνουν στη γη,
στους κόλπους της οποίας αναμειγνύονται
μαζί της για να την κάνουν καρποφόρα -γιατί
και μετά θάνατον θα συνεχίσουν να είναι
δύναμη και ζωή- η συνείδησή σας, που
βρίσκεται πάνω από την ύπαρξή σας, δεν θα
παραμείνει στη γη, αλλά θα κινηθεί μαζί με το
πνεύμα για να φανεί σ' αυτό ως βιβλίο του
οποίου τις βαθιές και σοφές διδαχές μελετά
το πνεύμα.
76. Εκεί τα πνευματικά σας μάτια θα ανοίξουν
στην αλήθεια, και σε μια στιγμή θα ξέρετε
πώς να ερμηνεύσετε αυτό που δεν μπορέσατε
να κατανοήσετε σε μια ολόκληρη ζωή. Εκεί θα
καταλάβετε τι σημαίνει να είσαι παιδί του
Θεού και αδελφός του πλησίον σου. Εκεί θα
καταλάβετε την αξία όλων όσων έχετε
αποκτήσει, θα νιώσετε λύπη και τύψεις για τα
λάθη που κάνατε, για το χρόνο που χάσατε,
και θα γεννηθούν μέσα σας οι πιο όμορφες
αποφάσεις διόρθωσης και επανόρθωσης. (62,
5)
77 Αγωνίζεστε ακόμη και τώρα όλοι προς τον
ίδιο στόχο, συμφιλιώνοντας και
εναρμονίζοντας την πνευματική σας ζωή. Ας
μη νομίζει κανείς ότι βαδίζει σε καλύτερο
μονοπάτι από τον αδελφό του, ούτε να
νομίζει ότι βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο
από τους άλλους. Σας λέω, την ώρα του
θανάτου, η φωνή μου θα είναι αυτή που θα
σας πει την αλήθεια για το επίπεδο
ανάπτυξής σας.
78 Εκεί, σε εκείνη τη σύντομη στιγμή της
διαφώτισης μπροστά στη συνείδηση, πολλοί
λαμβάνουν την ανταμοιβή τους- αλλά πολλοί
βλέπουν επίσης το μεγαλείο τους να χάνεται.
79. Θέλετε να σωθείτε; Τότε ελάτε σε Μένα
με τον τρόπο της αδελφοσύνης. Είναι η μόνη,
δεν υπάρχει άλλη, είναι αυτή που είναι
γραμμένη στην ύψιστη εντολή Μου, η οποία
σας λέει: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον"
(299:40-42).

Κεφάλαιο 29 - Καθαρισμός και
ανάληψη των πνευματικών όντων στη
μεταθανάτια ζωή
Μεταμέλεια, μετάνοια και αυτοκατηγορία
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1 Δεν θέλω να μολυνθεί το πνεύμα σας, ούτε
να πεθάνει η αληθινή ζωή. Γι' αυτό, σας
αναζητώ με τη δικαιοσύνη Μου όταν σας
βρίσκω εγκαταλελειμμένους σε βλαβερές
απολαύσεις και διασκεδάσεις. Το πνεύμα σας
πρέπει να έρθει στους κόλπους Μου καθαρό,
όπως ξεπήδησε από αυτούς.
2. Όλοι εκείνοι που αφήνουν το σώμα τους
στη γη και αποστασιοποιούνται από αυτόν
τον κόσμο σε κατάσταση απόσπασης, όταν
βλέπουν την Παρουσία μου να
αποκαλύπτεται στο φως της αιωνιότητας που
φωτίζει το πνεύμα, ξυπνούν από τον βαθύ
τους ύπνο με πικρά δάκρυα και με την
απελπισία των αυτοκατηγοριών. Όσο
συνεχίζεται ο πόνος στο παιδί, προκειμένου
να απαλλαγεί από τα βάσανά του, υποφέρει
και ο Πατέρας. (228, 7 - 8)
3 Οι θλίψεις της συνείδησης και η οδύνη από
την έλλειψη γνώσης - τα βάσανα από την
έλλειψη πνευματοποίησης για να
απολαύσουν αυτή τη ζωή, αυτά και άλλα
πολλά περιέχονται στην εξιλέωση των
πνευμάτων που φτάνουν στα κατώφλια της
Πνευματικής Ζωής μολυσμένα ή
απροετοίμαστα.
4 συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να θεωρήσω
την αμαρτία, τις ατέλειες ή τη διαφθορά των
ανθρώπων ως μια προσβολή που προκαλείται
στον Πατέρα, αφού γνωρίζω ότι οι άνθρωποι
προκαλούν το κακό στον εαυτό τους. (36, 56)
5 Πόσο φωτεινή θα ήταν η ζωή σας και πόσο
μεγάλη και πρωτοποριακή θα ήταν η
επιστήμη σας, αν αγαπούσατε τους πλησίον
σας και κάνατε το θέλημα του Πατέρα σας αν θυσιάζατε κάτι από την ελευθερία της
βούλησής σας και εργαζόσασταν σύμφωνα με
αυτό που σας προστάζει η συνείδησή σας. Η
επιστήμη σας τότε, υπερβαίνοντας τα όρια
της ύλης, θα αγγίξει το υπερφυσικό- γιατί
μέχρι τώρα δεν έχει καν προσεγγίσει αυτά τα
όρια.
6 Τι αναστάτωση νιώθει το πνεύμα του
επιστήμονα όταν εγκαταλείπει αυτόν τον
κόσμο και έρχεται τελικά αντιμέτωπο με τη
θεία αλήθεια! Εκεί χαμηλώνει το πρόσωπό
του με ντροπή και ζητάει να τον συγχωρέσουν
για την αλαζονεία του. Νόμιζε ότι ήξερε και
μπορούσε να κάνει τα πάντα, αρνούμενος ότι
υπήρχε κάτι πέρα από τις γνώσεις ή την
κατανόησή του. Αλλά τώρα, στεκόμενος
μπροστά στο Βιβλίο της Ζωής, μπροστά στο

άπειρο έργο του Δημιουργού, πρέπει να
αναγνωρίσει την αθλιότητά του και να
τυλιχτεί σε ταπεινότητα μπροστά σ' Αυτόν
που είναι η απόλυτη Σοφία. (283, 48 - 49)
7. Μη φοβάστε ότι όταν φτάσετε στον
πνευματικό κόσμο, θα πρέπει να σκεφτείτε τι
αμαρτήσατε στη γη. Αν αφήσετε τον εαυτό
σας να πλυθεί από τον πόνο και η μετάνοια
να ξεπηδήσει από την καρδιά σας, αν
αγωνιστείτε να επανορθώσετε τις παραβάσεις
σας, θα εισέλθετε στην παρουσία μου άξιοι
και καθαροί και κανείς, ούτε καν η συνείδησή
σας, δεν θα τολμήσει να αναφερθεί στις
ατέλειές σας στο παρελθόν.
8. Στο τέλειο σπίτι, υπάρχει μια θέση για κάθε
πνεύμα που περιμένει, στο χρόνο ή στην
αιωνιότητα, την άφιξη του ιδιοκτήτη του. Στη
σκάλα της αγάπης, του ελέους, της πίστης και
της αξίας, θα εισέλθετε στη Βασιλεία μου
ένας προς έναν. (81, 60 - 61)
Η αντισταθμιστική δικαιοσύνη
9. Μόνο λίγους μαθητές είχα σε αυτόν τον
κόσμο, και σε ακόμη μικρότερο αριθμό
εκείνους που ήταν σαν εικόνα του Θείου
Δασκάλου. Στην πνευματική κοιλάδα,
ωστόσο, έχω πολλούς μαθητές, γιατί εκεί
είναι που κάποιος κάνει τη μεγαλύτερη
πρόοδο στην κατανόηση των διδασκαλιών
Μου. Εκεί είναι που τα παιδιά μου, εκείνα
που πεινούν και διψούν για αγάπη,
λαμβάνουν από τον Δάσκαλό τους αυτό που η
ανθρωπότητα τους έχει αρνηθεί. Εκεί είναι
που εκείνοι που, λόγω της ταπεινότητάς τους,
έμειναν απαρατήρητοι στη γη, λάμπουν με
την αρετή τους, και εκεί όπου εκείνοι που, σε
αυτόν τον κόσμο, έλαμψαν με ψεύτικο φως,
κλαίνε λυπημένοι και μετανιωμένοι.
10. Είναι στον άλλο κόσμο που σας δέχομαι
όπως δεν ελπίζατε στη γη, όταν εξιλεώσατε
τις αμαρτίες σας με δάκρυα, αλλά
ευλογώντας Με. Δεν έχει σημασία αν κατά τη
διάρκεια του ταξιδιού της ζωής σας είχατε μια
στιγμή βίαιης εξέγερσης. Θα λάβω υπόψη
μου ότι είχατε ημέρες μεγάλου πόνου, και σε
αυτές δείξατε παράδοση και ευλογήσατε το
Όνομά Μου. Κι εσείς, μέσα στα όρια της
μικρότητάς σας, έχετε βιώσει κάποιους
Γολγοθάδες, έστω κι αν προκλήθηκαν από την
ανυπακοή σας.
11. Ιδού, μέσα από λίγες στιγμές πίστης και
αγάπης για τον Θεό, αποκτάτε στιγμές ζωής
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και χάριτος στη συνέχεια. Έτσι, η Αιώνια
Αγάπη Μου ανταποδίδει τη βραχυπρόθεσμη
αγάπη του ανθρώπου. (22,27 - 29)
12 Κάθε καλή πράξη βρίσκει την ανταμοιβή
της, η οποία δεν λαμβάνεται επί της γης, αλλά
στο επέκεινα. Αλλά πόσοι θα ήθελαν να
απολαύσουν αυτή την ευδαιμονία εδώ στη
γη, χωρίς να γνωρίζουν ότι αυτός που δεν
κάνει τίποτα για την πνευματική του ζωή θα
είναι χωρίς αξία όταν εισέλθει σε αυτήν, και η
μετάνοιά του θα είναι μεγάλη. (1,21)
13. Όσοι επιθυμούν τις τιμές και τους
επαίνους του κόσμου μπορεί να τις λάβουν
εδώ, αλλά θα είναι βραχύβιες και άχρηστες γι'
αυτούς την ημέρα της εισόδου τους στον
πνευματικό κόσμο. Όποιος είναι
προσηλωμένος στο χρήμα μπορεί να λάβει
την ανταμοιβή του εδώ, γιατί ήταν αυτό που
επεδίωκε. Αλλά όταν έρθει η ώρα που θα
πρέπει να αφήσει τα πάντα εδώ για να
προσαρμοστεί στον άλλο κόσμο, δεν θα έχει
το παραμικρό δικαίωμα να διεκδικήσει
κάποια ανταμοιβή για το πνεύμα του, ακόμη
και αν νομίζει ότι έχει κάνει πολλά προς
όφελος της φιλανθρωπίας.
14 Αντίθετα, εκείνος που αρνείται πάντα τις
κολακείες και τις χάρες, που αγαπάει τους
συνανθρώπους του καθαρά και ανιδιοτελώς,
απορρίπτοντας κάθε υλική ανταμοιβή, που
ασχολείται με τη σπορά του καλού και που
απολαμβάνει να κάνει έργα αγάπης - αυτός
δεν θα σκέφτεται τις ανταμοιβές, γιατί δεν θα
ζει για τη δική του ικανοποίηση αλλά για την
ικανοποίηση των πλησίον του. Πόσο μεγάλη
θα είναι η ειρήνη και η ευδαιμονία του όταν
θα βρίσκεται τότε στην αγκαλιά του Κυρίου
του! (253, 14)
15 Σας φέρνω αυτή τη στιγμή μια αγνή και
τέλεια διδασκαλία, γι' αυτό και σας λέω ότι
στο τέλος της εργασίας της ημέρας σας θα
σας πιστωθεί μόνο ό,τι κάνατε στη ζωή σας με
αληθινή αγάπη- γιατί αυτό θα αποδείξει ότι
γνωρίζατε την Αλήθεια. (281, 17)
16 Μη νομίζετε, επειδή τη στιγμή που κάνετε
ένα καλό έργο δεν γνωρίζετε την αξία του, ότι
δεν θα γνωρίσετε ποτέ το καλό που κάνατε.
Σας λέω ότι κανένα από τα έργα σας δεν θα
μείνει χωρίς ανταμοιβή.
17 Μόλις βρεθείτε στην Πνευματική Βασιλεία,
θα συνειδητοποιήσετε πόσο συχνά ένα μικρό
έργο, φαινομενικά ασήμαντο, ήταν η αρχή
μιας αλυσίδας καλών πράξεων - μιας

αλυσίδας που οι άλλοι την έκαναν όλο και
μεγαλύτερη, αλλά που θα γεμίζει για πάντα
με ικανοποίηση αυτόν που την ξεκίνησε. (292,
23 - 24)
18. Σας εμπνέω να αποκτήσετε αξιώματα,
αλλά κατά την πράξη σας αυτή, μην κινείστε
από την εγωιστική επιθυμία για τη δική σας
σωτηρία, αλλά κάντε τα έργα σας
σκεπτόμενοι τους συνανθρώπους σας,
σκεπτόμενοι τις επερχόμενες γενεές, των
οποίων η αγαλλίαση θα είναι πολύ μεγάλη
όταν βρουν το δρόμο στρωμένο από τους
"πρώτους". Τότε η ευτυχία σας θα είναι
απεριόριστη, γιατί η χαρά και η ειρήνη των
αδελφών σας θα φτάσει και στο πνεύμα σας.
19 Πόσο διαφορετική είναι η κατάσταση με
εκείνους που αναζητούν μόνο τη δική τους
σωτηρία και ευτυχία- γιατί όταν φτάνουν στον
τόπο που απέκτησαν με τα έργα τους, δεν
μπορούν να έχουν ούτε μια στιγμή ειρήνης ή
χαράς, όταν κοιτάζουν εκείνους που έχουν
αφήσει πίσω τους, οι οποίοι σηκώνουν το
βαρύ φορτίο των δεινών τους.
20 Αληθινά σας λέω, οι αληθινοί μαθητές
αυτής της διδασκαλίας θα είναι δίκαιοι και
καθαροί στα έργα τους, όπως το πνεύμα τους,
που είναι το δικό μου φως. (290,76 - 77)
21 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 επιθυμία να υπηρετήσετε τον Πατέρα,
όντας πιστός φύλακας όλων όσων
δημιούργησα και παρηγοριά για τους
πάσχοντες και ειρήνη για τους ειρηνικούς.
(260, 29)
Η άνοδος των πνευματικών όντων στη
Βασιλεία του Θεού
22. Αυτή είναι η "Τρίτη Ώρα" κατά την οποία
το πνεύμα σας, ενώ βρίσκεται ακόμη στη γη,
μπορεί να αρχίσει να ονειρεύεται πολύ
υψηλά επίπεδα ζωής και πολύ μεγάλες
συνειδητοποιήσεις. Διότι αυτός που φεύγει
από αυτόν τον κόσμο, παίρνοντας ήδη μαζί
του στο πνεύμα του τη γνώση για το τι θα
βρει και το ξεδίπλωμα των πνευματικών του
χαρισμάτων, θα διασχίσει πολλούς κόσμους
χωρίς να κατοικήσει σε αυτούς, μέχρι να
φτάσει σε εκείνον όπου προορίζεται να
κατοικήσει δυνάμει των προσόντων του.
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23. Θα έχει πλήρη επίγνωση της πνευματικής
του κατάστασης, θα καταλαβαίνει πώς να
εκτελεί το έργο του όπου κι αν βρίσκεται. Θα
κατανοεί τη γλώσσα της αγάπης, της
αρμονίας και της δικαιοσύνης και θα μπορεί
να επικοινωνεί με τη σαφήνεια της
πνευματικής γλώσσας, που είναι η σκέψη.
Δεν θα υπάρχουν γκρεμοί, απόσπαση
προσοχής, ούτε δάκρυα γι' αυτόν, και θα
βιώνει όλο και περισσότερο την απέραντη
απόλαυση του να πλησιάζει τα σπίτια που του
ανήκουν, επειδή του ανήκουν ως αιώνια
κληρονομιά. (294, 55)
24. Στη Θεία σκάλα του Ουρανού υπάρχει
ένας άπειρος αριθμός όντων, των οποίων η
πνευματική τελειότητα τους επιτρέπει να
κάνουν διαφορετικά σκαλοπάτια ανάλογα με
το βαθμό ανάπτυξης που έχουν φτάσει. Το
πνεύμα σας δημιουργήθηκε με τα κατάλληλα
χαρακτηριστικά για να εξελιχθεί σε αυτή τη
σκάλα της τελειότητας και να φτάσει στο
στόχο που καθορίστηκε στις υψηλές
συμβουλές του Δημιουργού.
25 Δεν ξέρετε το πεπρωμένο αυτών των
πνευμάτων, αλλά σας λέω ότι είναι τέλειο,
όπως όλα όσα δημιούργησα εγώ.
26. Ακόμα δεν καταλαβαίνετε τα δώρα που
σας έχει δώσει ο Πατέρας. Αλλά μην
ανησυχείτε, γιατί αργότερα θα τις
συνειδητοποιήσετε και θα τις δείτε να
αποκαλύπτονται πλήρως.
27. Ο άπειρος αριθμός των πνευμάτων που,
όπως εσείς, κατοικούν σε διαφορετικά
επίπεδα ζωής, είναι ενωμένα μεταξύ τους
από μια ανώτερη δύναμη, που είναι αυτή της
αγάπης. Δημιουργήθηκαν για τον αγώνα, για
την εξέλιξή τους, όχι για τη στασιμότητα.
Εκείνοι που έχουν εκπληρώσει τις εντολές
μου έχουν γίνει μεγάλοι στη Θεία αγάπη.
28. Σας υπενθυμίζω, ωστόσο, ότι ακόμη και
όταν το πνεύμα σας έχει επιτύχει
μεγαλοπρέπεια, δύναμη και σοφία, δεν θα
γίνει παντοδύναμο, καθώς οι ιδιότητές του
δεν είναι άπειρες, όπως είναι στον Θεό. Παρ'
όλα αυτά, θα είναι αρκετά για να σας
οδηγήσουν στην κορυφή της τελειότητάς σας
κατά μήκος του ευθύγραμμου μονοπατιού
που η αγάπη του Δημιουργού σας έχει
χαράξει για σας από την πρώτη στιγμή. (32,34
- 37)
29. Το πνεύμα σας πρέπει να περάσει από
επτά στάδια πνευματικής ανάπτυξης για να

φτάσει στην τελειότητά του. Σήμερα, όσο
ζείτε ακόμα στη γη, δεν ξέρετε σε ποιο
σκαλοπάτι της ουράνιας σκάλας βρίσκεστε.
30. Αν και γνωρίζω την απάντηση σε αυτή την
ερώτηση του πνεύματός σας, δεν μπορώ να
σας την πω αυτή τη στιγμή. (133, 59 - 60)
31 Κάθε σκαλοπάτι, κάθε βήμα, κάθε επίπεδο
της ζωής προσφέρει στο πνεύμα μεγαλύτερο
φως και τελειότερη ευδαιμονία. Αλλά η
υπέρτατη ειρήνη, η τέλεια ευτυχία του
πνεύματος είναι πέρα από κάθε προσωρινή
κατοικία.
32 Πόσες φορές θα σκεφτείτε να νιώσετε εκ
των προτέρων την τέλεια ευτυχία στην
αγκαλιά του Θεού, χωρίς να γνωρίζετε ότι
αυτή η ευτυχία δεν είναι παρά μια πρόγευση
του κόσμου που έρχεται, όπου θα πρέπει να
πάτε μετά από αυτή τη ζωή. (296, 49 - 50)
33. Πόσοι ονειρεύονται να πεθάνουν
περιμένοντας ότι αυτή η στιγμή θα τους φέρει
κοντά Μου, ώστε να Με λατρεύουν μετά
αιώνια στον Ουρανό, χωρίς να γνωρίζουν ότι
ο δρόμος είναι απείρως μακρύτερος απ' ό,τι
πίστευαν. Για να ανεβείτε έστω και ένα βήμα
ψηλότερα στη σκάλα του ουρανού που θα
σας οδηγήσει σε Μένα, πρέπει να έχετε ζήσει
την ανθρώπινη ζωή με σωστό τρόπο. Η άγνοια
ευθύνεται για το γεγονός ότι πολλοί
αντιλαμβάνονται λανθασμένα το νόημα των
διδασκαλιών Μου. (164,30)
34 Μέσω του ανθρώπου έχουν εξαπολυθεί οι
δυνάμεις της καταστροφής. Ο πόλεμος έχει
σπείρει τους σπόρους του σε όλες τις καρδιές.
Πόσο πόνο έχει βιώσει η ανθρωπότητα! Πόση
εγκατάλειψη, δυστυχία, ορφάνια και θλίψη
έχει αφήσει στο πέρασμά της! Πιστεύετε ότι
τα πνεύματα εκείνων που έπεσαν στη μάχη
έχουν χαθεί ή ότι το μέρος εκείνο της ζωής, η
αιωνιότητα, που κατοικεί στον άνθρωπο, δεν
υπάρχει πλέον;
35 Όχι, άνθρωποι: το πνεύμα επιβιώνει από
τον πόλεμο και τον θάνατο. Αυτό το κομμάτι
του δικού μου πνεύματος έχει αναδυθεί από
τα πεδία του πόνου και αναζητά έναν νέο
ορίζοντα στην πορεία μου για να συνεχίσει να
ζει, να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται. (262,
26 - 27)
36 Σας έδωσα τη γη για να την κατέχετε όλοι
σας εξίσου, για να ζείτε ειρηνικά και να τη
χρησιμοποιείτε ως προσωρινή κατοικία για να
αναπτύξετε τις ικανότητές σας και να
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προετοιμάσετε το πνεύμα σας για να
αναληφθεί στη νέα του κατοικία.
37. Σας είπα: "Στον οίκο του Κυρίου υπάρχουν
πολλές κατοικίες". Θα τους γνωρίσετε στο
μέτρο που θα ανεβείτε. Καθένας από αυτούς
θα σας φέρει πιο κοντά σε Μένα σε
αυξανόμενο βαθμό, και θα φτάσετε σε
αυτούς ανάλογα με τα έργα σας, γιατί όλα
υπόκεινται σε μια Θεία τάξη και δικαιοσύνη.
38 Κανείς δεν θα μπορέσει να εμποδίσει το
πέρασμά σας από το ένα επίπεδο ζωής στο
άλλο, και στο τέλος του καθενός από αυτά θα
υπάρχει αγαλλίαση και χαρά στο πνεύμα σας
και στο δικό μου.
39 Σας προετοιμάζω, λοιπόν, για να ξέρετε ότι
ο δρόμος που πρέπει να διανύσετε είναι
μακρύς, και δεν θα ικανοποιηθείτε με τα
πρώτα σας έργα, νομίζοντας ότι αυτά θα σας
ανοίξουν ήδη την πόρτα για τις οικίες αυτές.
40. Αλλά σας λέω και αυτό, ότι είναι όμορφο
και ευχάριστο για ένα πνεύμα να φτάνει στο
τέλος ενός σταδίου ανάπτυξης και να
σταματά να κοιτάζει πίσω στο δρόμο που
διανύθηκε, με τους μεγάλους αγώνες, τις
ημέρες πικρίας και τις ώρες ειρήνης, αφού
ξεπεράσει τα αμέτρητα εμπόδια.
41. Τέλος, ο θρίαμβος, η ανταμοιβή και η
δικαιοσύνη που λάμπουν γύρω σας, και το
Πνεύμα του Πατέρα σας - παρόν, ένδοξο,
ευλογεί τον Υιό και τον αφήνει να αναπαυθεί
στους κόλπους του μέχρι να προετοιμαστεί
για το επόμενο στάδιο της ζωής του. Έτσι
περνάει από το ένα στο άλλο, ώσπου τελικά
να φτάσει στην υψηλότερη ολοκλήρωση, να
μείνει αιώνια μαζί Μου. (315, 34 - 36)
42. Ο πνευματικός σπινθήρας, που κάνει τον
άνθρωπο όμοιο με τον Δημιουργό του, θα
πλησιάζει όλο και περισσότερο την άπειρη
φλόγα από την οποία ξεπήδησε, και ο
σπινθήρας αυτός θα είναι ένα φωτεινό ον συνειδητό, λαμπερό από αγάπη, γεμάτο
γνώση και δύναμη. Αυτό το ον απολαμβάνει
την κατάσταση της τελειότητας στην οποία
δεν υπάρχει ο παραμικρός πόνος ή αγωνία,
στην οποία βασιλεύει η τέλεια και αληθινή
ευδαιμονία.
43. Αν αυτός δεν ήταν ο στόχος του
πνεύματός σας, ειλικρινά σας λέω, δεν θα σας
είχα κάνει γνωστό το Δόγμα Μου μέσω τόσων
πολλών διδασκαλιών, γιατί τότε ο Νόμος της
"Πρώτης Εποχής" θα ήταν αρκετός για να
ζήσετε ειρηνικά στη γη.

44. Αλλά αν σκεφτείτε ότι έζησα ανάμεσα
στους ανθρώπους και τους υποσχέθηκα έναν
απείρως καλύτερο κόσμο πέρα από αυτή τη
ζωή, και αν, επιπλέον, θυμηθείτε ότι
υποσχέθηκα να έρθω ξανά σε μια άλλη εποχή
για να συνεχίσω να σας μιλάω και να σας
εξηγώ όλα όσα δεν είχατε καταλάβει, θα
συμπεράνετε ότι ο πνευματικός προορισμός
του ανθρώπου είναι υψηλότερος, πολύ
υψηλότερος, από οτιδήποτε μπορείτε να
περιμένετε, και ότι η ευδαιμονία που
υποσχέθηκα είναι απείρως μεγαλύτερη από
ό,τι μπορείτε να μαντέψετε ή να φανταστείτε.
(277,48-49)

Κεφάλαιο 30 - Η εξέλιξη του νου μέσω
μετενσαρκώσεων
Ο νόμος της ανάπτυξης
1 Σας λέω, ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι
το πνεύμα του έχει έρθει στη γη πολλές
φορές, και ακόμα δεν μπόρεσε να ανέβει στον
δρόμο του νόμου μου, να φτάσει στην
κορυφή του βουνού. (77,55)
2 Αφού ο άνθρωπος έχει γίνει μάρτυρας της
εξέλιξης της επιστήμης και της ανακάλυψης
όσων δεν θα πίστευε πριν, γιατί αντιστέκεται
στη φυσική ανάπτυξη του πνεύματος; Γιατί
σκληραίνει τον εαυτό του σε αυτό που τον
ακινητοποιεί και τον κοιμίζει; Επειδή
φοβήθηκε την προοπτική της αιώνιας ζωής!
(118, 77)
3. Κατανοήστε ότι, αν και η δημιουργία είναι
φαινομενικά ολοκληρωμένη, τα πάντα
εξελίσσονται, μεταμορφώνονται και
τελειοποιούνται. Μπορεί το πνεύμα σας να
ξεφύγει από αυτόν τον θεϊκό νόμο; Όχι, τα
παιδιά μου. Κανείς δεν μπορεί να πει την
τελευταία λέξη για τα πνευματικά, για την
επιστήμη ή για τη ζωή, γιατί είναι τα έργα
Μου που δεν έχουν τέλος. (79, 34)
4. Πόσοι άνθρωποι νομίζουν ότι κατέχουν
πνευματικό μεγαλείο λόγω της γνώσης που
έχουν αποκτήσει, και όμως, για Μένα, δεν
είναι τίποτα περισσότερο από κάποια παιδιά
που έχουν σταματήσει στο μονοπάτι της
ανάπτυξης. Διότι πρέπει να σκεφτούν ότι δεν
είναι μόνο μέσω του ξεδιπλώματος της
διάνοιάς τους που μπορούν να επιτύχουν την
ανοδική ανάπτυξη του πνεύματός τους, αλλά
πρέπει να είναι μέσω της ανάπτυξης του
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συνόλου της ύπαρξής τους, και υπάρχουν
πολλές ικανότητες στον άνθρωπο που πρέπει
να αναπτυχθούν για να φτάσουν στην
τελειότητα.
5 Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θέσπισα ως έναν από τους Νόμους Μου της Αγάπης
και της Δικαιοσύνης - τη μετενσάρκωση του
πνεύματος, προκειμένου να του παραχωρήσω
μια μακρύτερη πορεία που θα του προσφέρει
όλες τις απαραίτητες ευκαιρίες για να φτάσει
στην τελειότητά του.
6. Κάθε ζωή στη γη είναι ένα σύντομο
μάθημα, αλλιώς οι ευκαιρίες ενός ανθρώπου
να ολοκληρώσει την εκπλήρωση του Νόμου
Μου θα ήταν πολύ λίγες. Αλλά είναι
αναπόφευκτο να αναγνωρίσετε τον στόχο
αυτής της ζωής, ώστε να μπορέσετε να
απορροφήσετε από αυτήν το νόημα και να
επιτύχετε την αρμονία της, που είναι η βάση
της ανθρώπινης τελειότητας. Έτσι ώστε να
μπορέσετε να προχωρήσετε σε ένα
υψηλότερο επίπεδο ύπαρξης, μέχρι να
φτάσετε στην πνευματική ζωή, όπου σας
επιφυλάσσω τόσα πολλά μαθήματα που δεν
έχω ακόμη διδάξει και τόσες αποκαλύψεις
που δεν έχω ακόμη δώσει. (156, 28 - 29)
7 Ενώ τα πάντα διαρκώς αυξάνονται,
αλλάζουν, τελειοποιούνται και
ξεδιπλώνονται, γιατί θα πρέπει τα μυαλά σας
να παραμένουν στάσιμα για αιώνες;
8. Εφόσον έχετε ανακαλύψει και μάθετε
πολλά πράγματα μέσω της επιστήμης, δεν
αγνοείτε την αδιάκοπη εξέλιξη που υπάρχει
σε όλα τα όντα της δημιουργίας. Επομένως,
θέλω να καταλάβετε ότι δεν πρέπει να
αφήσετε το πνεύμα σας σε αυτή την
καθυστέρηση και τη στασιμότητα στην οποία
το έχετε φέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα,
και ότι πρέπει να προσπαθήσετε να επιτύχετε
αρμονία με όλα όσα σας περιβάλλουν, έτσι
ώστε να έρθει μια μέρα για τους ανθρώπους
που η φύση, αντί να κρύβει τα μυστικά της,
θα τα αποκαλύπτει, και αντί οι δυνάμεις της
φύσης να είναι εχθρικές απέναντί σας, θα
γίνουν υπηρέτες, συνεργάτες, αδέρφια. (305,
6, 8)

10. Μετενσαρκώνομαι σημαίνει: επιστρέφω
στον υλικό κόσμο για να γεννηθώ εκ νέου ως
άνθρωπος- η ανάσταση του πνευματικού
όντος σε ανθρώπινο σώμα για να συνεχίσει
την αποστολή του. Αυτή είναι η αλήθεια για
την "ανάσταση της σάρκας" για την οποία
μιλούσαν οι πρόγονοί σας, δίνοντας
ερμηνείες τόσο διαστρεβλωμένες όσο και
παράλογες.
11 Η μετενσάρκωση είναι ένα δώρο που
παραχωρεί ο Θεός στο πνεύμα σας, ώστε να
μην περιοριστεί ποτέ στην αθλιότητα της
ύλης, στη φευγαλέα ύπαρξή του στη γη, στις
φυσικές του αδυναμίες, αλλά το πνεύμα, που
είναι ανώτερης φύσης, να μπορεί να
χρησιμοποιεί όσα σώματα ύλης χρειάζεται για
να φέρει εις πέρας τα μεγάλα του καθήκοντα
στον κόσμο.
12 Με αυτό το δώρο, το Πνεύμα αποδεικνύει
την τεράστια υπεροχή του έναντι της
"σάρκας", έναντι του θανάτου και έναντι
όλων των γήινων πραγμάτων, νικώντας τον
θάνατο, το ένα σώμα μετά το άλλο, και
επιβιώνοντας όλων, όσα και αν του έχουν
ανατεθεί. Είναι νικητής του χρόνου, των
αντιθέσεων και των πειρασμών. (290, 53 - 56)
13. Πώς μπορέσατε να πιστέψετε ότι την
ημέρα της κρίσης τα σώματα των νεκρών θα
αναστηθούν και θα ενωθούν με τα πνεύματά
τους για να εισέλθουν στη βασιλεία του
Θεού; Πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε με
αυτόν τον τρόπο αυτό που διδαχθήκατε σε
άλλες εποχές;
14 Η σάρκα είναι από αυτόν τον κόσμο και
μένει σ' αυτόν, ενώ το Πνεύμα ελευθερώνεται
και επιστρέφει στη ζωή από την οποία
προήλθε. "Αυτό που γεννιέται από τη σάρκα
είναι σάρκα, και αυτό που γεννιέται από το
πνεύμα μου είναι πνεύμα". Η "ανάσταση της
σάρκας" είναι η επανεμψύχωση του
Πνεύματος, και αν κάποιοι πιστεύουν ότι
αυτό είναι μια ανθρώπινη θεωρία, και άλλοι
από εσάς πιστεύουν ότι είναι μια νέα
αποκάλυψη - αληθινά σας λέω, έχω αρχίσει
από την αρχή της ανθρωπότητας να κάνω
αυτή την αποκάλυψη γνωστή στον κόσμο!
Μπορείτε να βρείτε αποδείξεις γι' αυτό στο
κείμενο των Γραφών, οι οποίες αποτελούν
μαρτυρία των έργων Μου.
Η έκφραση αυτή, γνωστή από το παλαιό
χριστιανικό δόγμα, διατυπώθηκε στη Σύνοδο
της Νίκαιας, δηλαδή σε μια εποχή που το

Η "ανάσταση της σάρκας" - σωστά
κατανοητή.
9 Τώρα ο κόσμος θα μάθει την αλήθεια για
την "ανάσταση της σάρκας", που είναι η
μετενσάρκωση του πνεύματος.
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δόγμα της μετενσάρκωσης, το οποίο είχε
αναγνωριστεί εν μέρει μέχρι τότε,
καταδικάστηκε ως ψευδές δόγμα από τον
αυτοκράτορα Ιουστινιανό (!). Έτσι, η
αναγέννηση του πνεύματος στη "σάρκα" έγινε
η "ανάσταση της σάρκας".
15. Αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή η αποκάλυψη
ήρθε στο πνεύμα σας ενώ βρισκόταν σε ένα
υψηλότερο στάδιο ανάπτυξης, και σύντομα
θα γίνει δίκαια αποδεκτή ως ένας από τους
πιο δίκαιους και αγαπητούς νόμους του
Δημιουργού. Απορρίψτε την ιδέα που είχατε
για την "ημέρα της κρίσης"- γιατί δεν είναι
μια από τις ημέρες σας, γιατί είναι μια
χρονική περίοδος, και το "τέλος του κόσμου"
δεν είναι αυτό του πλανήτη στον οποίο ζείτε,
αλλά το τέλος της εγωιστικής ζωής που έχετε
δημιουργήσει σε αυτόν. (76, 41 - 43)
16 Το μυστήριο της "ανάστασης της σάρκας"
διασαφηνίστηκε με την αποκάλυψη της
μετενσάρκωσης του πνεύματος. Σήμερα
ξέρετε ότι η έννοια αυτού του νόμου της
αγάπης και της δικαιοσύνης είναι ότι το
πνεύμα τελειοποιείται, ότι δεν χάνεται ποτέ,
επειδή θα βρίσκει πάντα μια ανοιχτή πόρτα
ως ευκαιρία για τη σωτηρία του που του
προσφέρει ο Πατέρας.
17 Η κρίση μου για κάθε πνεύμα εξαιτίας
αυτού του νόμου είναι τέλεια και αμείλικτη.
18 Μόνο εγώ ξέρω πώς να σας κρίνω, επειδή
κάθε μοίρα είναι ακατάληπτη στους
ανθρώπους. Επομένως, κανείς δεν εκτίθεται ή
προδίδεται στους άλλους.
19 Αφού τα πνεύματα είχαν παραστρατήσει
στις αμαρτίες τους, μετά από τόσους αγώνες
και αντιξοότητες και μετά από μακροχρόνιες
περιπλανήσεις, θα έρθουν σε Μένα γεμάτα
σοφία λόγω των εμπειριών τους, εξαγνισμένα
από τον πόνο, ανυψωμένα από τις αρετές
τους, κουρασμένα από το μακρύ
προσκύνημα, αλλά απλά και χαρούμενα σαν
παιδιά. (1, 61 -64)x

άλλους εκείνες. Ένα πλάσμα περνάει από ένα
μονοπάτι, ένα άλλο ακολουθεί ένα άλλο. Δεν
ήρθατε όλοι στην ύπαρξη την ίδια στιγμή,
ούτε θα επιστρέψετε όλοι την ίδια στιγμή.
Κάποιοι περιπλανώνται μπροστά, άλλοι πίσω,
αλλά ο στόχος σας περιμένει όλους. Κανείς
δεν ξέρει ποιος είναι κοντά σε αυτήν ή ποιος
απομακρύνεται από αυτήν, γιατί είστε ακόμα
πολύ ανώριμοι για να έχετε αυτή τη γνώσηείστε άνθρωποι και η ματαιοδοξία σας θα
είναι η καταστροφή σας. (10, 77 - 78)
22. Σε όλες τις εποχές, ακόμη και στις
απώτερες περιόδους της ανθρώπινης
ιστορίας, είχατε παραδείγματα ανθρώπων με
υψηλό πνεύμα. Πώς θα μπορούσατε να
εξηγήσετε ότι ακόμη και στους πρώτους
χρόνους υπήρχαν άνθρωποι με εξελιγμένο
νου, αν δεν είχαν περάσει από διαδοχικές
μετενσαρκώσεις που τους βοήθησαν να
εξελιχθούν προς τα πάνω;
23. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το πνεύμα δεν
γεννιέται ταυτόχρονα με το σώμα, ούτε η
αρχή του ανθρώπινου γένους συμπίπτει με
εκείνη του πνεύματος. Αληθινά σας λέω, δεν
υπάρχει ούτε ένα πνεύμα που να έχει έρθει
στον κόσμο χωρίς να έχει προϋπάρξει στο
επέκεινα. Ποιος από εσάς μπορεί να μετρήσει
ή να γνωρίζει τον χρόνο που έζησε σε άλλες
σφαίρες πριν έρθει να ζήσει σε αυτή τη γη;
(156, 31- 32)
Η γνώση των προηγούμενων γήινων ζωών
και του δικού μας επιπέδου ανάπτυξης.
24. Όσο το πνεύμα είναι στενά συνδεδεμένο
με την ψυχή, δεν συνειδητοποιεί ούτε μπορεί
να γνωρίζει τις αξίες που έχει αποκτήσει στις
προηγούμενες ζωές του. Αλλά τώρα μαθαίνει
ότι η ζωή του είναι η αιωνιότητα, μια
αδιάκοπη εξέλιξη στην επιθυμία να φτάσει
στην κορυφή. Αλλά σήμερα δεν ξέρετε ακόμη
σε ποιο ύψος έχετε φτάσει. (190, 57)
25. Ο νους σας δεν δέχεται τις εντυπώσεις ή
τις εικόνες μνήμης του παρελθόντος του
πνεύματός σας, επειδή το σώμα είναι σαν ένα
πυκνό πέπλο που δεν του επιτρέπει να
διεισδύσει στη ζωή του πνεύματος. Ποιος
εγκέφαλος θα μπορούσε να δεχθεί τις εικόνες
και τις εντυπώσεις που έχει δεχθεί ο νους
κατά τη διάρκεια του παρελθόντος του; Ποια
νοημοσύνη θα μπορούσε να συλλάβει με
ανθρώπινες ιδέες αυτό που της είναι
ακατανόητο;

Τα διαφορετικά επίπεδα ανάπτυξης των
πνευματικών όντων
20 Πριν από πολύ καιρό το πνεύμα σας βγήκε
από Μένα- ωστόσο, δεν έχουν προχωρήσει
όλοι με τον ίδιο τρόπο στον πνευματικό
δρόμο ανάπτυξης.
21. Όλα τα πεπρωμένα είναι διαφορετικά, αν
και σας οδηγούν στον ίδιο στόχο. Σε μερικούς
επιφυλάσσονται αυτές οι δοκιμασίες, σε
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26. Εξαιτίας όλων αυτών, μέχρι τώρα δεν σας
επέτρεψα να μάθετε ποιοι είστε πνευματικά,
ούτε πώς ήταν το παρελθόν σας. (274, 54 - 55)
27. Όλα τα έργα Μου είναι γραμμένα από
Εμένα σε ένα βιβλίο που ονομάζεται Ζωή. Ο
αριθμός των σελίδων του είναι αναρίθμητος,
η άπειρη σοφία του δεν θα επιτευχθεί από
κανέναν εκτός από τον Θεό, ο οποίος είναι ο
συγγραφέας του. 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
από κάθε ικανότητα κατανόησης.
28. Γράφετε κι εσείς συνεχώς το βιβλίο της
ζωής σας, στο οποίο θα παραμείνουν
γραμμένα όλα τα έργα σας και όλα τα βήματά
σας σε όλη την πορεία της εξέλιξης. Αυτό το
βιβλίο θα γραφτεί στη συνείδησή σας και θα
είναι το φως της γνώσης και της εμπειρίας με
το οποίο θα φωτίσετε αύριο το μονοπάτι των
νεότερων αδελφών σας.
29. Ακόμα δεν μπορείτε να δείξετε το βιβλίο
σας σε κανέναν, γιατί ούτε εσείς γνωρίζετε το
περιεχόμενό του. Σύντομα όμως θα γίνει φως
στην ύπαρξή σας, και θα μπορείτε 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 άνδρες.
30 Μακάριοι είναι εκείνοι που 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. (253, 6 - 8)

32 Συνειδητοποιήστε ότι ακόμα και το πνεύμα
μπορεί να είναι κουτσό! Θα μπορούσα ακόμη
να σας πω ότι ο κόσμος είναι γεμάτος από
πνευματικά κουτσούς, τυφλούς, κωφούς και
ασθενείς! Το πνεύμα που ζει κλειδωμένο και
χωρίς ελευθερία να αναπτυχθεί είναι ένα ον
που δεν αναπτύσσεται - ούτε σε σοφία, ούτε
σε δύναμη, ούτε σε αρετή. (258, 62 - 63)
33. Αληθινά σας λέω, αυτό που μπορεί να σας
ανυψώσει είναι η αγάπη, γιατί η σοφία, το
συναίσθημα και η ανύψωση είναι σύμφυτα
με αυτήν. Η αγάπη είναι η σύνοψη όλων των
ιδιοτήτων της Θεότητας, και ο Θεός έχει
ανάψει αυτή τη φλόγα σε κάθε πνευματικό
πλάσμα.
34. Πόσα μαθήματα σας έδωσα για να μάθετε
να αγαπάτε! Πόσες ευκαιρίες, ζωές και
μετενσαρκώσεις σας έχει παραχωρήσει το
Θείο Έλεος! Το μάθημα επαναλαμβανόταν
όσες φορές ήταν απαραίτητο μέχρι να γίνει
μάθημα. Μόλις εκπληρωθεί, δεν υπάρχει
ανάγκη επανάληψης, διότι δεν μπορεί να
ξεχαστεί.
35. Αν μάθαινες γρήγορα τα μαθήματά μου,
δεν θα χρειαζόταν πλέον να υποφέρεις, ούτε
να κλαίγεσαι για τα λάθη σου. Ένα ον που
χρησιμοποιεί στη γη τα μαθήματα που έλαβε
σε αυτήν μπορεί να επιστρέψει στον κόσμο,
αλλά θα το κάνει πάντα με μεγαλύτερη
ωριμότητα και υπό καλύτερες συνθήκες ζωής.
Μεταξύ της μιας ζωής και της επόμενης θα
έχει πάντα μια περίοδο ανάπαυσης,
απαραίτητη για να σκεφτεί και να
ξεκουραστεί πριν ξεκινήσει το έργο της νέας
ημέρας. (263, 43 - 45)

Η αγάπη ως αναγκαιότητα για την
πνευματική ανάπτυξη
31 Όπως το σώμα σας, για να ζήσει,
χρειάζεται αέρα, ήλιο, νερό και ψωμί, έτσι και
το πνεύμα χρειάζεται το περιβάλλον, το φως
και την τροφή που αντιστοιχούν στη φύση
του. Αν βρεθεί να στερείται την ελευθερία να
πετάξει ψηλά στην επιθυμία για την τροφή
του, εξασθενεί, μαραίνεται και γίνεται
ανιαρό- σαν να αναγκάζεται ένα παιδί 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.

Διαφορετικοί λόγοι για μετενσαρκώσεις
36 Αληθινά σας λέω, σε καμιά εποχή της
ανθρώπινης ζωής δεν έλειψε από τον
άνθρωπο η γνώση του Νόμου Μου- γιατί από
τη Θεία Σπίθα που είναι η συνείδησή του, δεν
έλειψε ποτέ μια ακτίνα φωτός στο πνεύμα
του, μια έμπνευση στο μυαλό του ή μια
υποψία στην καρδιά του.
37. Ωστόσο, το πνεύμα σας επέστρεψε στο
Πέρατο με έναν σκοτεινό επίδεσμο μπροστά
στα μάτια σας, και σας λέω: Όποιος δεν
εκμεταλλεύεται το μάθημα που περιέχει η
ζωή σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή την κοιλάδα
των δοκιμασιών, πρέπει να επιστρέψει σε
αυτήν για να ολοκληρώσει την επανόρθωσή
του και, πάνω απ' όλα, για να μάθει. (184, 39)
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38. Σε άλλους κόσμους, τα πνεύματα
απολαμβάνουν ομοίως την ελευθερία της
βούλησης και αμαρτάνουν και
παραστρατούν, ή επιμένουν στο καλό και με
αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να
εξελίσσονται προς τα πάνω, όπως εσείς στη
γη. Αλλά όταν φτάσει η καθορισμένη ώρα,
εκείνοι που είναι προορισμένοι να ζήσουν σε
αυτόν τον κόσμο κατεβαίνουν σε αυτόν για να
εκπληρώσουν ένα ευγενές καθήκον, και άλλοι
για να εκπληρώσουν το καθήκον της
εξιλέωσης.
39. Αλλά ανάλογα με το πώς θέλουν να δουν
αυτή τη γη, θα παρουσιάζεται ως παράδεισος
για κάποιους και ως κόλαση για άλλους.
Επομένως, όταν αυτοί κατανοήσουν το έλεος
του Πατέρα τους, θα δουν μόνο μια θαυμάσια
ζωή σπαρμένη με ευλογίες και μαθήματα
ζωής για το πνεύμα - ένα μονοπάτι που θα
τους φέρει πιο κοντά στη Γη της Επαγγελίας.
40. Κάποιοι φεύγουν από αυτόν τον κόσμο με
την επιθυμία να επιστρέψουν, άλλοι το
κάνουν με το φόβο ότι θα πρέπει να
επιστρέψουν. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι η
ανθρώπινη φύση σας δεν έχει ακόμη
καταφέρει να κατανοήσει την αρμονία με την
οποία θα ζείτε με τον Κύριο. (156, 33 -34)
41. Μην επαναστατείτε ενάντια στην ιδέα ότι
θα πρέπει να επιστρέψετε σε αυτόν τον
πλανήτη με άλλο σώμα, ούτε να έχετε την
άποψη ότι η μετενσάρκωση είναι τιμωρία για
το πνεύμα. Όλα τα πνεύματα που
προορίζονται να ζήσουν στη γη έπρεπε να
περάσουν από το νόμο της μετενσάρκωσης
για να μπορέσουν να επιτύχουν την ανύψωσή
τους και να φέρουν εις πέρας το έργο που
τους έχω αναθέσει.
42 Όχι μόνο τα ελάχιστα ανεπτυγμένα
πνευματικά όντα πρέπει να ενσαρκωθούν
ξανά, αλλά και τα υψηλά ανεπτυγμένα
πνευματικά όντα επιστρέφουν ξανά και ξανά
μέχρι να ολοκληρώσουν το έργο τους.
43 Ο Ηλίας είναι ο μεγαλύτερος από τους
προφήτες που ήρθαν στη γη- αλλά παρά τα
μεγάλα έργα που έκανε και τις μεγάλες
αποδείξεις που έδωσε, έπρεπε να επιστρέψει
σε αυτόν τον κόσμο σε άλλη εποχή, σε άλλο
σώμα και με άλλο όνομα.
44. Αυτός ο νόμος της αγάπης και της
δικαιοσύνης ήταν άγνωστος στους
ανθρώπους για μεγάλο χρονικό διάστημα,
διότι αν τον γνώριζαν νωρίτερα, θα είχαν

περιέλθει σε σύγχυση. Παρ' όλα αυτά, ο
Πατέρας σας έδωσε κάποιες αποκαλύψεις και
κάποια σημάδια που ήταν το φως που
προηγήθηκε αυτής της περιόδου για τη
διαλεύκανση όλων των μυστηρίων. (122, 25 28)
Το μονοπάτι προς την τελειότητα
45. Μακριά είναι το μονοπάτι μέσω του
οποίου θα φθάσετε στην πληρότητα του
φωτός. Κανένα ον δεν έχει μακρύτερο δρόμο
από αυτόν του πνεύματος, στον οποίο ο
Πατέρας, ο θείος γλύπτης που διαμορφώνει
και λειαίνει το πνεύμα σας, του δίνει την
τέλεια μορφή. (292, 26)
46 Αληθινά σας λέω, για να αποκτήσετε την
απόλυτη καθαρότητα, το πνεύμα σας θα
πρέπει να καθαριστεί σε μεγάλο βαθμό, σε
αυτόν τον κόσμο και στον πνευματικό.
47 Όσο συχνά είναι απαραίτητο για σας, θα
πρέπει να επιστρέφετε σε αυτόν τον πλανήτη,
και όσο πιο συχνά αποτυγχάνετε να
εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες που σας δίνει ο
Πατέρας σας, τόσο περισσότερο θα
καθυστερείτε την τελική σας είσοδο στην
αληθινή ζωή και θα παρατείνετε την
παραμονή σας στην κοιλάδα των δακρύων.
48 Κάθε πνεύμα, σε κάθε γήινη ύπαρξη,
πρέπει να δείχνει την πρόοδο και τους
καρπούς της ανάπτυξής του κάνοντας κάθε
φορά ένα σταθερό βήμα προς τα εμπρός.
49 Να γνωρίζετε ότι το μόνο καλό που ωφελεί
το δικό σας καλό είναι αυτό που γίνεται από
αληθινή αγάπη και έλεος προς τους άλλους,
και μάλιστα ανιδιοτελώς. (159, 29 - 32)
50 Στον άνθρωπο υπάρχουν δύο δυνάμεις
που βρίσκονται πάντα σε πόλεμο: η
ανθρώπινη φύση του, που είναι φθαρτή, και
η πνευματική φύση του, που είναι αιώνια.
51. Αυτό το αιώνιο ον γνωρίζει πολύ καλά ότι
πρέπει να περάσουν πολύ μεγάλα χρονικά
διαστήματα για να φτάσει στην πνευματική
του τελειότητα. Υποψιάζεται ότι θα έχει
πολλές ανθρώπινες ζωές και ότι σ' αυτές θα
πρέπει να περάσει από πολλές δοκιμασίες
πριν φτάσει στην αληθινή ευτυχία. Το πνεύμα
υποψιάζεται ότι μετά από τα δάκρυα, τον
πόνο και αφού περάσει πολλές φορές από τον
φυσικό θάνατο, θα φτάσει σε εκείνη την
κορυφή που πάντα αναζητούσε στη λαχτάρα
του για τελειότητα.
165

52 Το σώμα [η ψυχή], από την άλλη πλευρά,
το εύθραυστο και μικρό πράγμα, φωνάζει,
επαναστατεί και μερικές φορές αρνείται να
υπακούσει στις κλήσεις του πνεύματος, και
μόνο όταν το τελευταίο έχει αναπτυχθεί, είναι
ισχυρό και έμπειρο στον αγώνα με τη "σάρκα"
και όλα όσα το περιβάλλουν, καταφέρνει να
κυριαρχήσει στο σώμα και να εκδηλωθεί
μέσω αυτού.
53. Το προσκύνημα του πνεύματος είναι
μακρύ, ο δρόμος του είναι μακρύς, οι μορφές
της ύπαρξής του είναι πολλές και ποικίλες και
οι δοκιμασίες του είναι διαφορετικού είδους
κάθε στιγμή. Καθώς όμως περνάει μέσα από
αυτά, ανεβαίνει, εξαγνίζεται, τελειοποιείται.
54 Καθώς περπατάει στη ζωή, αφήνει πίσω
του ένα μονοπάτι φωτός- επομένως, το
ανεβασμένο πνεύμα συχνά δεν ενδιαφέρεται
για το κλαψούρισμα του σώματός του, γιατί
ξέρει ότι θα περάσει και δεν πρέπει να αφήνει
γεγονότα που φαίνονται μικρά να τον
σταματούν στο ταξίδι του.
55 Για μια στιγμή στρέφει την προσοχή του
στις αδυναμίες της "σάρκας" του, αλλά
γνωρίζει ότι δεν πρέπει να αγαπάει
υπερβολικά κάτι που ζει μόνο για λίγο και
σύντομα εξαφανίζεται στα έγκατα της γης.
(18, 24, 27 - 28)

58. Πριν από τη δημιουργία σας ήσασταν
μέσα Μου- μετά, ως πνευματικά πλάσματα,
ήσασταν στον τόπο όπου τα πάντα δονούνται
σε τέλεια αρμονία, όπου βρίσκεται η ουσία
της ζωής και η πηγή του αληθινού φωτός από
το οποίο σας τρέφω.
59. Ο πόνος δεν δημιουργήθηκε από τον
Πατέρα. Στις εποχές για τις οποίες σας μιλάω,
δεν είχατε κανένα λόγο να αναστενάζετε, δεν
είχατε τίποτα να παραπονεθείτε, νιώθατε τον
Ουρανό μέσα σας, γιατί στην τέλεια ζωή σας
ήσασταν το έμβλημα αυτής της ύπαρξης.
60. Αλλά όταν έφυγες από εκείνο το σπίτι,
έδωσα στο πνεύμα σου ένα ένδυμα, και
βυθίστηκες όλο και πιο χαμηλά. Στη συνέχεια,
βήμα προς βήμα, το πνεύμα σας εξελίχθηκε
μέχρι να φτάσει στο επίπεδο της ύπαρξης
όπου βρίσκεστε τώρα και όπου λάμπει το φως
του Πατέρα. (115, 4 - 5)
61. Ο στόχος κάθε πνεύματος, μετά τον
εξαγνισμό και την τελειοποίησή του, είναι να
συγχωνευτεί με τη Θεότητα. Γι' αυτό
πλημμυρίζω το μονοπάτι σας με φως και δίνω
δύναμη στο πνεύμα σας, ώστε να μπορείτε να
ανεβαίνετε βήμα προς βήμα. Ανάλογα με το
επίπεδο ανάπτυξης που έχετε επιτύχει όταν
αφήσετε αυτόν τον κόσμο, θα είναι και το
πνευματικό σπίτι στο οποίο θα ζείτε στη
μέλλουσα ζωή. Γιατί το σύμπαν
δημιουργήθηκε ως σχολείο τελειότητας για το
πνεύμα. (195, 38)
- Λεπτομερέστερες εξηγήσεις δίνονται στα
χωρία Κεφ. 23,69, & Κεφ. 58, 46!
62. Αν σας είχα δώσει τα πάντα σε αυτή τη
ζωή, δεν θα είχατε καμία επιθυμία να
ανεβείτε σε άλλο επίπεδο. Αλλά αυτό που δεν
έχετε επιτύχει σε μια ύπαρξη, το επιδιώκετε
σε μια άλλη, και αυτό που δεν επιτυγχάνετε
σε αυτή σας υπόσχεται μια άλλη, ανώτερη,
και έτσι συνεχίζεται βήμα προς βήμα για όλη
την αιωνιότητα στο ατέλειωτο μονοπάτι της
ανάπτυξης του πνεύματος.
63. Όταν ακούτε τον λόγο Μου, σας φαίνεται
αδύνατο να είναι το πνεύμα σας ικανό να
φτάσει σε μια τόσο μεγάλη τελειότητα- αλλά
σας λέω ότι αμφιβάλλετε για τον υψηλό
προορισμό του πνεύματος μόνο επειδή
εξετάζετε μόνο αυτό που βλέπετε με τα υλικά
σας μάτια: την αθλιότητα, την άγνοια, την
κακία. Αλλά αυτό συμβαίνει μόνο επειδή το
πνεύμα είναι άρρωστο σε μερικούς,
παράλυτο σε άλλους- άλλοι είναι τυφλοί και

Το παγκόσμιο σχολείο της ζωής
56. Από την αρχή της ανθρωπότητας, η
μετενσάρκωση του πνεύματος υπάρχει ως
νόμος της αγάπης και της δικαιοσύνης και ως
μία από τις μορφές με τις οποίες ο Πατέρας
έχει επιδείξει το άπειρο έλεός του. Η
μετενσάρκωση δεν είναι μόνο ένα πράγμα
αυτής της εποχής, αλλά όλων των εποχών,
ούτε πρέπει να νομίζετε ότι σας αποκάλυψα
αυτό το μυστήριο μόνο τώρα. Από τους
πρώτους χρόνους υπήρχε στον άνθρωπο η
διαισθητική γνώση της επανενσωμάτωσης
του πνεύματος.
57. Αλλά οι άνθρωποι που αναζητούσαν τις
υλιστικές επιστήμες και τους θησαυρούς του
κόσμου επέτρεψαν στον εαυτό τους να
κυριαρχηθεί από τα πάθη της σάρκας, τα
οποία σκλήρυναν εκείνες τις ίνες της
ανθρώπινης καρδιάς με τις οποίες
αντιλαμβάνεται κανείς το πνευματικό, έτσι
ώστε οι άνθρωποι έγιναν κουφοί και τυφλοί
σε όλα όσα ανήκουν στο πνεύμα. (105, 52)
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άλλοι πνευματικά νεκροί. Μπροστά σε μια
τέτοια πνευματική δυστυχία, πρέπει να
αμφιβάλλετε για το πεπρωμένο που σας
επιφυλάσσει η αιωνιότητα.
64. Και έτσι ζείτε σε αυτή την εποχή της
αγάπης για τον κόσμο και τον υλισμό. Αλλά
ήδη το φως της αλήθειας μου έχει έρθει σε
σας και έχει διαλύσει το σκοτάδι της νύχτας
μιας εποχής που έχει ήδη περάσει, και έχει
αναγγείλει με την αυγή του τον ερχομό μιας
εποχής στην οποία το πνεύμα θα λάβει
διαφώτιση μέσω της διδασκαλίας μου. (116,
17 - 18)
65. Πολλοί από εσάς δεν θα έχετε άλλη
ευκαιρία να επιστρέψετε στη γη για να
επανορθώσετε για τις παραβάσεις σας. Δεν
θα έχετε πλέον αυτό το εργαλείο που έχετε
σήμερα, το οποίο είναι το σώμα σας στο
οποίο στηρίζεστε. Πρέπει να καταλάβετε ότι ο
ερχομός στον κόσμο είναι προνόμιο για το
πνεύμα, αλλά ποτέ τιμωρία. Επομένως,
πρέπει να επωφεληθείτε από αυτή τη χάρη.
66. Μετά από αυτή τη ζωή, θα πάτε σε
άλλους κόσμους για να λάβετε νέα
μαθήματα, και εκεί θα βρείτε νέες ευκαιρίες
για να συνεχίσετε να ανεβαίνετε και να
τελειοποιείστε. Όταν θα έχετε κάνει τα
καθήκοντά σας ως ανθρώπινα όντα, θα
φύγετε από αυτόν τον κόσμο με ικανοποίηση,
επειδή εκπληρώσατε το καθήκον σας, και θα
υπάρχει ειρήνη στο πνεύμα σας. (221,54 - 55)
67 Η φωνή Μου καλεί μεγάλα πλήθη σήμερα,
επειδή για πολλά πνευματικά όντα πλησιάζει
το τέλος του προσκυνήματός τους στη γη.
68 Αυτή η κατάθλιψη, αυτή η αηδία, αυτή η
θλίψη που κουβαλούν στις καρδιές τους είναι
απόδειξη ότι λαχταρούν ήδη μια ανώτερη
πατρίδα, έναν καλύτερο κόσμο.
69 Αλλά είναι απαραίτητο να ζήσουν το
τελευταίο στάδιο που θα κάνουν στον κόσμο
με υπακοή στις οδηγίες της συνείδησής τους,
ώστε το ίχνος των τελευταίων τους βημάτων
στη γη να είναι ευλογημένο για τις γενιές που
θα έρθουν μετά από αυτούς για να φέρουν
εις πέρας τα διάφορα καθήκοντά τους στον
κόσμο. (276, 4)
70. Αυτός ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, ούτε
χρειάζεται να είναι. Μόλις αυτό το σπίτι δεν
εκπληρώνει πλέον τον σκοπό της ύπαρξής
του, θα εξαφανιστεί.
71. Όταν το πνεύμα σας δεν χρειάζεται πλέον
τα μαθήματα που δίνει αυτή η ζωή εδώ, γιατί

το περιμένουν άλλοι, ανώτεροι, σε έναν άλλο
κόσμο, τότε, λόγω του φωτός που κέρδισε σε
αυτόν τον επίγειο αγώνα, θα πει: "Με τι
διαύγεια καταλαβαίνω τώρα ότι όλα τα
σκαμπανεβάσματα αυτής της ζωής ήταν μόνο
εμπειρίες και μαθήματα που χρειαζόμουν για
να καταλάβω καλύτερα. Πόσο μακρύ μου
φάνηκε αυτό το ταξίδι της ζωής, όσο τα
βάσανα με βάραιναν. Τώρα, από την άλλη
πλευρά, όταν όλα τελειώσουν - πόσο σύντομο
και φευγαλέο μου φαίνεται μπροστά στην
αιωνιότητα. (230, 47 u.)
72. Χαίρετε, άνθρωποι, σκεφτείτε ότι είστε
πουλιά που πετούν σε αυτόν τον κόσμο
γεμάτο δάκρυα, αθλιότητα και πόνο! Χαρείτε,
γιατί δεν είναι το σπίτι σας για την
αιωνιότητα, σας περιμένουν καλύτεροι
κόσμοι!
73. Όταν λοιπόν φύγετε από αυτή τη γη,
κάντε το χωρίς λύπη, τότε οι αναστεναγμοί
του πόνου, οι κόποι, τα δάκρυα θα μείνουν
εδώ. Θα αποχαιρετήσετε αυτόν τον κόσμο και
θα ανεβείτε σε εκείνους που σας περιμένουν
στα ύψη του Ουρανού. Από εκεί θα δείτε τη
γη ως ένα σημείο στο διάστημα, το οποίο θα
θυμάστε με αγάπη. (230, 51)
Η πειστική δύναμη του δόγματος της
μετενσάρκωσης
74 Το φως του Πνευματισμού αποκαλύπτει
τώρα στον κόσμο την αλήθεια, τη δικαιοσύνη,
τη λογική και την αγάπη που ενυπάρχουν
στην πνευματική ικανότητα της
μετενσάρκωσης. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος θα
πολεμήσει αρχικά πεισματικά αυτή την
αποκάλυψη και θα της δώσει την εντύπωση
μιας παράξενης και ψευδούς διδασκαλίας,
προκειμένου να εμφυσήσει δυσπιστία στους
καλόπιστους ανθρώπους.
75 Άχρηστες και μάταιες θα είναι οι
προσπάθειες των ομολογιών να κρατήσουν
τους πιστούς τους στα πεπατημένα
μονοπάτια των παλιών πεποιθήσεων και των
ξεπερασμένων συστημάτων πίστης. Γιατί
κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει το
θείο φως που διεισδύει στον πυθμένα της
ανθρώπινης σκέψης και αφυπνίζει το νου σε
μια εποχή αποκαλύψεων, θεϊκών
εμπνεύσεων, φωτισμού των αμφιβολιών και
των μυστηρίων, πνευματικής
απελευθέρωσης.
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76 Ούτε θα μπορέσει κανείς να ανακόψει την
παλίρροια που θα διαμορφώσει την
ανθρωπότητα, καθώς θα ξεσπάσει με την
επιθυμία της για την ελευθερία της σκέψης,
του πνεύματος και της πίστης. (290, 57 – 59)

κατάσταση, υποφέρει για λογαριασμό του.
Αναγνωρίζει ότι έχει σταλεί σε διάφορα
σπίτια για να περάσει τον δρόμο του αγώνα
και να λάβει την ανταμοιβή Του μέσω των
προσόντων Του.
83. Και το παιδί ρωτά: "Αν, πριν σταλεί στη
γη, ήμουν το πολύ αγαπημένο σου πλάσμα γιατί δεν παρέμεινα σταθερός στην αρετή και
δεν έπρεπε να πέσω, να υποφέρω και να
κοπιάσω για να επιστρέψω σε σένα;".
84. Η φωνή του απάντησε: "Όλα τα
πνευματικά όντα έχουν τεθεί υπό τον Νόμο
της Εξέλιξης, και σε αυτό το μονοπάτι ο
Πατέρας-Πνεύμα Μου τα προστατεύει για
πάντα, και είναι ευχαριστημένος με τα καλά
έργα των παιδιών. Ωστόσο, σας έστειλα στη
γη για να την κάνω πεδίο μάχης πνευματικής
τελειότητας και όχι τόπο πολέμου και πόνου.
85. Σας είπα να πολλαπλασιάζεστε, να μην
είστε στείροι. Αλλά όταν επιστρέφετε στην
"πνευματική κοιλάδα" δεν φέρνετε καμία
συγκομιδή, μόνο παραπονιέστε και έρχεστε
χωρίς τη χάρη με την οποία σας έχω
προικίσει. Γι' αυτό, για άλλη μια φορά σας
στέλνω και σας λέω: "Καθαριστείτε,
αναζητήστε αυτό που χάσατε και εργαστείτε
για την πνευματική σας ανάβαση".
86 Το πνεύμα επιστρέφει στη γη,
αναζητώντας ένα μικρό και ευαίσθητο
ανθρώπινο σώμα για να ξεκουραστεί και να
ξεκινήσει το νέο ταξίδι της ζωής. Βρίσκει το
μικρό παιδικό σώμα που του ανατέθηκε και
το χρησιμοποιεί για να εξιλεωθεί για τις
παραβιάσεις του Νόμου μου. Με τη γνώση
της Αιτίας, το πνεύμα έρχεται στη γη, γνωρίζει
ότι είναι η πνοή του Πατέρα και γνωρίζει την
αποστολή που φέρνει από Εκείνον.
87 Τα πρώτα χρόνια είναι αθώος και διατηρεί
την αγνότητά του, παραμένει σε επαφή με
την πνευματική ζωή. Στη συνέχεια, αρχίζει να
γνωρίζει την αμαρτία, βλέπει από κοντά την
υπερηφάνεια, την αλαζονεία και την
επαναστατικότητα των ανθρώπων απέναντι
στους δίκαιους νόμους του Πατέρα, και η
"σάρκα", που είναι από τη φύση της ατίθαση,
αρχίζει να μολύνεται από το κακό. Πέφτοντας
σε πειρασμό, ξεχνάει την εντολή που έφερε
μαζί του στη γη και αρχίζει να κάνει έργα
αντίθετα προς το νόμο. Το πνεύμα και το
σώμα γεύονται τον απαγορευμένο καρπό, και
όταν πέφτουν στην καταστροφή, η τελευταία
ώρα τους εκπλήσσει.

μονοπάτι της μετενσάρκωσης ενός
φαντάσματος
77 Καλώ όλους τους προσκυνητές της γης να
ακούσουν τη φωνή μου, η οποία τους
προσκαλεί στην ανοδική ανάπτυξη και στην
κατοχή της αιώνιας ζωής.
78 Την ημέρα εκείνη που ο "Θείος Λόγος" θα
γίνει γνωστός - χρησιμοποιήστε τον λόγο του
και αφήστε τον εαυτό σας να φωτιστεί από
αυτόν- διότι στη γνώση βρίσκεται το φως και
η σωτηρία σας.
79. Αν ο Νόμος μου σας διδάσκει την ηθική,
τη δικαιοσύνη και την τάξη σε όλες τις
πράξεις της ζωής σας, γιατί αναζητάτε
αντίθετους δρόμους, προκαλώντας πόνο στον
εαυτό σας; Αλλά όταν αναχωρείς για τον άλλο
κόσμο, αφήνοντας το σώμα σου στη γη, κλαις
γιατί αγάπησες πάρα πολύ αυτό το κέλυφος.
80. Όταν αισθάνεστε ότι το σώμα δεν σας
ανήκει πλέον και ότι πρέπει να προχωρήσετε
στο μονοπάτι της εξέλιξης μέχρι να έρθετε σε
Μένα, σας λέω: "Παιδί μου, τι έχεις να Μου
δείξεις; Έχετε ζήσει στη γη εκπληρώνοντας τις
εντολές Μου;"
81. Εσείς, όμως, ντροπιασμένοι και
απελπισμένοι, επειδή δεν έχετε το χάρισμα
της αγάπης γι' Αυτόν που σας αγαπάει τόσο
πολύ και σας έχει χαρίσει τόσα πολλά, έχετε
σφυρηλατήσει αλυσίδες που βαραίνουν το
πνεύμα σας, και αυτό εμφανίζεται ανάλαφρο,
κλαίγοντας και θρηνώντας για τον εαυτό του,
επειδή έχει χάσει τη χάρη του. Ακούει μόνο τη
φωνή του Πατέρα που τον καλεί. Επειδή όμως
δεν έχει εξελιχθεί, ούτε αισθάνεται άξιος να
έρθει σ' Αυτόν, σταματά και περιμένει.
82 Περνάει ο καιρός, και το πνεύμα ακούει
ξανά τη φωνή, και γεμάτο από τη θλίψη του,
ρωτάει ποιος του μιλάει, και αυτή η φωνή του
λέει: "Ξύπνα! Δεν ξέρεις από πού ήρθες και
πού πηγαίνεις;" Τότε σηκώνει τα μάτια του,
βλέπει ένα απέραντο φως, από τη λάμψη του
οποίου αισθάνεται αξιολύπητος.
Συνειδητοποιεί ότι πριν σταλεί στη γη
προϋπήρχε, ότι είχε ήδη αγαπηθεί από τον
Πατέρα από τον οποίο προήλθε η φωνή και ο
οποίος τώρα, βλέποντάς τον στη θλιβερή
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88. Και πάλι το πνεύμα βρίσκεται στο
πνευματικό περιβάλλον, κουρασμένο και
σκυμμένο από το βάρος της ενοχής του. Τότε
θυμάται τη φωνή που του μίλησε κάποτε και
τον καλεί ακόμα, και αφού χύνει πολλά
δάκρυα, νιώθοντας χαμένος χωρίς να ξέρει
ποιος είναι, θυμάται ότι έχει βρεθεί ξανά σε
αυτό το μέρος.
89 Ο Πατέρας, που τον δημιούργησε με τόση
αγάπη, εμφανίζεται στο δρόμο του και του
λέει: "Ποιος είσαι, από πού είσαι και πού
πας;".
90. Ο Υιός αναγνωρίζει σε αυτή τη φωνή τον
λόγο Εκείνου που του έδωσε οντότητα,
νοημοσύνη και ικανότητες - του Πατέρα που
πάντα τον συγχωρεί, τον εξαγνίζει, τον
απομακρύνει από το σκοτάδι και τον οδηγεί
στο φως. Τρέμει, γνωρίζοντας ότι στέκεται
μπροστά στον Κριτή, και λέει: "Πατέρα, η
ανυπακοή μου και το χρέος μου απέναντί Σου
είναι πολύ μεγάλο, και δεν μπορώ να
περιμένω να ζήσω στη βασιλεία Σου, γιατί δεν
έχω καμία αξία. Σήμερα, έχοντας επιστρέψει
στην "Πνευματική Κοιλάδα", βλέπω ότι έχω
μόνο συσσωρευμένες ενοχές, τις οποίες
πρέπει να εξιλεώσω".
91 Αλλά ο στοργικός Πατέρας του δείχνει τον
δρόμο για άλλη μια φορά, επιστρέφει στη
σάρκα και ανήκει ξανά στην ανθρωπότητα.
92. Τώρα όμως το πνεύμα, ήδη έμπειρο, κάνει
το σωματικό κέλυφος [ψυχή] υπάκουο με
μεγαλύτερη δύναμη, προκειμένου να
επιβληθεί και να υπακούσει στις θείες
εντολές. Αρχίζει ο αγώνας- πολεμά τις
αμαρτίες που ρίχνουν τον άνθρωπο και θέλει
να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του
δόθηκε για τη λύτρωσή του. Ο άνθρωπος
αγωνίζεται από την αρχή ως το τέλος, και
όταν οι λευκές τρίχες λάμπουν στους
κροτάφους του και το άλλοτε σκληρό και
δυνατό σώμα του αρχίζει να λυγίζει και να
χάνει τη δύναμή του κάτω από το βάρος των
χρόνων, το πνεύμα αισθάνεται δυνατό, πιο
ώριμο και πιο έμπειρο. Πόσο μεγάλη και
αποκρουστική του φαίνεται η αμαρτία!
Απομακρύνεται από αυτό και φτάνει στον
στόχο. Τώρα περιμένει μόνο τη στιγμή που θα
τον καλέσει ο Πατέρας, γιατί έχει καταλήξει
στο συμπέρασμα ότι ο θείος νόμος είναι
δίκαιος και το θέλημα του Θεού είναι τέλειο,
ότι αυτός ο Πατέρας ζει για να δώσει ζωή και
σωτηρία στα παιδιά του.

93. Όταν ήρθε η τελευταία ημέρα, ένιωσε τον
θάνατο στη σάρκα του και δεν ένιωσε πόνο.
Έφυγε από τη ζωή ήσυχα και με ευλάβεια.
Είδε τον εαυτό του στο μυαλό του, και σαν να
είχε έναν καθρέφτη μπροστά του, είδε τον
εαυτό του όμορφο και λαμπερό από φως.
Τότε η φωνή του μίλησε λέγοντας: "Γιε μου,
πού πας;". Και Εκείνος, γνωρίζοντας ποιος
ήταν, πήγε προς τον Πατέρα, αφήνοντας το
φως Του να εισέλθει στην ύπαρξή του, και
μίλησε έτσι: "Ω Δημιουργέ, ω παντοδύναμη
Αγάπη, έρχομαι σε Σένα για να αναπαυθώ και
να σου δώσω εκπλήρωση".
94 Ο λογαριασμός διευθετήθηκε, και το
πνεύμα ήταν υγιές, καθαρό και χωρίς
αλυσίδες αμαρτίας, και είδε μπροστά του την
υψηλή ανταμοιβή που τον περίμενε.
95 Μετά από αυτό ένιωσε ότι συγχωνεύεται
με το φως αυτού του Πατέρα, ότι η
ευδαιμονία του αυξάνεται, και είδε έναν τόπο
ειρήνης, μια ιερή γη, ένιωσε μια βαθιά σιωπή
και "αναπαύθηκε στους κόλπους του
Αβραάμ". (33, 14 - 16)

Κεφάλαιο 31 - Σωτηρία, Λύτρωση και
Αιώνια Σωτηρία
Η διόρθωση των λανθασμένων ιδεών για τη
σωτηρία
1 Πολλοί άνθρωποι πίστευαν ότι όλα τα
δάκρυα αυτού του κόσμου προκλήθηκαν από
την αμαρτία των πρώτων κατοίκων της γης.
Στην αδυναμία τους να ερμηνεύσουν την
παραβολή, κατέληξαν να λένε ότι ο Χριστός
ήρθε για να ξεπλύνει κάθε λεκέ με το αίμα
Του. Αν αυτός ο ισχυρισμός ήταν σωστός,
γιατί οι άνθρωποι συνεχίζουν να αμαρτάνουν
και να υποφέρουν, παρόλο που η θυσία αυτή
έχει ήδη γίνει;
2 Ο Ιησούς ήρθε στη γη για να δείξει στους
ανθρώπους τον δρόμο προς την τελειότητα έναν δρόμο που δίδαξε με τη ζωή του, με τις
πράξεις και τα λόγια του. (150, 43 - 44)
3. Όλοι σας θα φτάσετε στο στόχο μέσω της
εκπλήρωσης της αποστολής σας. Σας έδωσα
τις διδασκαλίες μου, οι οποίες είναι
ανεξάντλητες, για να μπορέσετε να ανεβείτε
τη σκάλα της εξέλιξής σας. Δεν είναι το αίμα
μου που θα σας σώσει, αλλά το φως μου στο
πνεύμα σας θα σας σώσει. (8, 39)
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4. Ένας νέος σταυρός θα Μου δοθεί στην
Τρίτη Εποχή. Αυτή δεν θα είναι ορατή στα
θνητά μάτια, αλλά από το ύψος της θα στείλω
το μήνυμα της αγάπης Μου στην
ανθρωπότητα, και το αίμα Μου, που είναι η
πνευματική ουσία του λόγου Μου, θα
μετατραπεί σε φως για το πνεύμα.
5 εκείνοι που Με έκριναν εκείνες τις ημέρες
φέρνουν σήμερα φως στις καρδιές των
ανθρώπων με το πνεύμα τους, μετανοημένοι,
για να επανορθώσουν τα σφάλματά τους.
6 Για να θριαμβεύσει η Διδασκαλία μου πάνω
στην κακία των ανθρώπων, πρέπει πρώτα να
μαστιγωθεί και να χλευαστεί όπως ο Χριστός
στη Στήλη του Αγίου Μαρτίνου. Από κάθε
πληγή, το φως μου πρέπει να ρέει για να
φωτίσει το σκοτάδι αυτού του κόσμου χωρίς
αγάπη. Είναι απαραίτητο το αόρατο Αίμα μου
να πέσει πάνω στην ανθρωπότητα για να της
δείξει και πάλι τον δρόμο της λύτρωσης. (49,
17 - 19)
7 Σας ξαναλέω ότι σε Μένα θα σωθεί όλη η
ανθρωπότητα. Αυτό το αίμα που χύθηκε στον
Γολγοθά είναι ζωή για κάθε πνεύμα. Ωστόσο,
δεν είναι το ίδιο το αίμα, αφού έπεσε στο
χώμα της γης, αλλά η Θεία Αγάπη που
συμβολίζεται σε αυτό. Κάθε φορά που σας
μιλάω για το αίμα μου, τώρα ξέρετε τι είναι
και τι σημαίνει.
8 Πολλοί άνθρωποι έχυσαν το αίμα τους στην
υπηρεσία του Κυρίου τους και από αγάπη για
τους συνανθρώπους τους, αλλά αυτό δεν
ενσάρκωσε τη Θεία αγάπη, αλλά μόνο την
πνευματική, την ανθρώπινη αγάπη.
9. Το Αίμα του Ιησού, ωστόσο, ενσαρκώνει τη
Θεία Αγάπη, διότι δεν έχει κανένα ψεγάδι σε
αυτό. Στον Διδάσκαλο δεν υπήρξε ποτέ
αμαρτία, και σας έδωσε το Αίμα Του μέχρι την
τελευταία σταγόνα για να καταλάβετε ότι ο
Θεός είναι τα πάντα για τα πλάσματά Του, ότι
τους δίνεται ολοκληρωτικά, χωρίς
επιφυλάξεις, επειδή τους αγαπάει
απεριόριστα.
10 Αν η σκόνη της γης απορρόφησε το υγρό
που ήταν ζωή στο σώμα του Διδασκάλου,
αυτό έγινε για να καταλάβετε ότι η
διδασκαλία μου έπρεπε να κάνει τη ζωή των
ανθρώπων καρποφόρα από τη θεία άρδευση
με την αγάπη, τη σοφία και τη δικαιοσύνη
του.
11 Ο κόσμος -απιστός και δύσπιστος απέναντι
στα λόγια και τα παραδείγματα του

Διδασκάλου- πολεμά τη διδασκαλία μου,
λέγοντας ότι, αν και ο Ιησούς έχυσε το αίμα
του για να σώσει τους ανθρώπους από την
αμαρτία, ο κόσμος δεν έχει σωθεί- ότι, αν και
είναι πιο ανεπτυγμένος, αμαρτάνει κάθε μέρα
περισσότερο.
12 Πού είναι η δύναμη αυτού του αίματος της
λύτρωσης, αναρωτιούνται οι άνθρωποι, ενώ
εκείνοι που θα έπρεπε να δείξουν τις
πραγματικές θεμελιώδεις ιδέες της
διδασκαλίας μου δεν ξέρουν πώς να
ικανοποιήσουν τις ερωτήσεις εκείνων που
διψούν για φως και διψούν για γνώση της
αλήθειας.
13 Σας λέω ότι σ' αυτόν τον καιρό οι
ερωτήσεις εκείνων που δεν γνωρίζουν έχουν
μεγαλύτερο βάθος και μεγαλύτερο
περιεχόμενο από τις απαντήσεις και τις
εξηγήσεις εκείνων που ισχυρίζονται ότι
γνωρίζουν την αλήθεια.
14 αλλά ήρθα και πάλι να σας μιλήσω και να
ο λόγος μου για όσους θεωρούν ότι το αίμα
αυτό έφερε πράγματι τη σωτηρία των
αμαρτωλών από τη θεία δικαιοσύνη - όλων
εκείνων που ήταν χαμένοι και
καταδικασμένοι σε σκληρή τιμωρία.
15 Σας λέω: Αν ο Πατέρας, ο οποίος γνωρίζει
τα πάντα, πίστευε ότι οι άνθρωποι δεν θα
χρησιμοποιούσαν και δεν θα κατανοούσαν
σταδιακά όλη τη διδασκαλία που τους έδωσε
ο Ιησούς με τα λόγια και τα έργα Του πραγματικά, δεν θα Τον είχε στείλει ποτέγιατί ο Δημιουργός δεν έκανε ποτέ τίποτα
άχρηστο - τίποτα που δεν ήταν προορισμένο
να αποδώσει καρπούς. Αλλά αν τον έστειλε
να γεννηθεί, να μεγαλώσει, να υποφέρει και
να πεθάνει ανάμεσα στους ανθρώπους, ήταν
επειδή ήξερε ότι αυτή η λαμπερή και
καρποφόρα ζωή του Δασκάλου θα χάραζε,
μέσα από τα έργα του, ένα ανεξίτηλο
μονοπάτι, ένα άφθαρτο μονοπάτι, ώστε όλα
τα παιδιά του να βρουν το μονοπάτι που θα
τα οδηγούσε στην αληθινή αγάπη και, με την
τήρηση της διδασκαλίας του, στο σπίτι όπου
τα περιμένει ο Δημιουργός τους.
16 Γνώριζε επίσης ότι αυτό το αίμα, που
μαρτυρεί την αγνότητα, την άπειρη αγάπη,
και που χύθηκε μέχρι την τελευταία σταγόνα,
θα δίδασκε τους ανθρώπους να εκπληρώνουν
με πίστη στον Δημιουργό τους το έργο που θα
τους ανέβαζε στη Γη της Επαγγελίας, όπου θα
μπορούσαν να Μου προσφέρουν την
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εκπλήρωση του έργου τους και μετά να λένε:
"Κύριε, όλα ολοκληρώθηκαν".
17. Τώρα μπορώ να σας πω ότι η ώρα κατά
την οποία χύθηκε το Αίμα Μου στο σταυρό
δεν ήταν εκείνη που σηματοδότησε την ώρα
της λύτρωσης των ανθρώπων. Το Αίμα Μου
παρέμεινε εδώ, παρόν στον κόσμο, ζωντανό,
φρέσκο, σημαδεύοντας με το αιματηρό ίχνος
του Πάθους Μου τον δρόμο προς την
εξιλέωσή σας που θα σας επιτρέψει να
αποκτήσετε το σπίτι που σας έχει υποσχεθεί ο
Πατέρας σας.
18 Σας είπα: "Εγώ είμαι η πηγή της ζωήςελάτε και καθαριστείτε από τους λεκέδες σας,
για να πάτε ελεύθεροι και ακέραιοι στον
Πατέρα και Δημιουργό σας".
19 Η πηγή μου είναι η αγάπη, ανεξάντλητη
και απεριόριστη. Αυτό θέλει να σας πει το
Αίμα μου, που χύθηκε εκείνη την εποχή.
Σφράγισε τον λόγο μου, επιβεβαίωσε τη
διδασκαλία μου. (158,23 - 33)
20 σήμερα, πολλούς αιώνες μακριά από
εκείνο το γεγονός, σας λέω ότι παρόλο που
έχυσα το Αίμα Μου για όλη την
ανθρωπότητα, μόνο όσοι ακολούθησαν τον
τρόπο που σας δίδαξε ο Ιησούς μπόρεσαν να
αποκτήσουν τη σωτηρία του πνεύματός τουςενώ όλοι όσοι παρέμειναν στην άγνοια, στον
φανατισμό τους, στα λάθη τους ή στην
αμαρτία, δεν έχουν ακόμη σωθεί.
21. Σας λέω, ακόμη και αν γινόμουν
άνθρωπος χίλιες φορές και πέθαινα χίλιες
φορές στο σταυρό, όσο οι άνθρωποι δεν
σηκώνονται για να με ακολουθήσουν, δεν θα
αποκτήσουν τη σωτηρία του πνεύματός τους.
Δεν είναι ο δικός μου σταυρός που θα σας
λυτρώσει, αλλά ο δικός σας. Κουβάλησα το
δικό μου στους ώμους μου και πέθανα από
αυτό ως άνθρωπος, και από εκείνη τη στιγμή
ήμουν στους κόλπους του Πατέρα. Πρέπει να
Με ακολουθήσετε με πραότητα και αγάπη,
κουβαλώντας τον σταυρό σας στους ώμους
σας με αληθινή ταπεινότητα, μέχρι να
φτάσετε στον τελικό στόχο της αποστολής
σας, και τότε θα είστε κι εσείς με τον Πατέρα
σας. (168, 16 - 17)
22. Δεν υπάρχει κανείς που να μη θέλει να
βρει την ευτυχία, και όσο πιο διαρκής είναι,
τόσο το καλύτερο, γιατί σας διδάσκω έναν
δρόμο που οδηγεί στην υψηλότερη και
αιώνια ευδαιμονία. Ωστόσο, σας δείχνω μόνο

τον δρόμο και μετά σας αφήνω να επιλέξετε
αυτόν που σας ευχαριστεί περισσότερο.
23 Σας ρωτώ: "Αν επιθυμείτε την ευτυχία,
γιατί δεν τη σπέρνετε για να τη θερίσετε
μετά;" Πόσο λίγοι είναι εκείνοι που ένιωσαν
την ανάγκη να είναι εκεί για τους ανθρώπους!
(169, 37 - 38)
24 Λάθος είναι η αντίληψη που έχετε για το τι
σημαίνει ζωή στη γη, για το τι είναι το πνεύμα
και για το τι είναι ο πνευματικός κόσμος.
25 Η πλειονότητα των πιστών πιστεύει ότι αν
ζουν με μια ορισμένη δικαιοσύνη ή αν την
τελευταία στιγμή της ζωής τους μετανοήσουν
για τις παραβάσεις που διέπραξαν, ο
παράδεισος είναι σίγουρος για το πνεύμα
τους.
26 Αλλά αυτή η λανθασμένη ιδέα, η οποία
είναι πολύ ευχάριστη για τον άνθρωπο, είναι
ο λόγος που δεν επιμένει στην εκπλήρωση
του νόμου καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του,
και έτσι κάνει το πνεύμα του, όταν
εγκαταλείπει αυτόν τον κόσμο και εισέρχεται
στον πνευματικό κόσμο, να διαπιστώνει ότι
έχει έρθει σε έναν τόπο όπου δεν βλέπει τα
θαύματα που είχε φανταστεί, ούτε
αισθάνεται την υπέρτατη ευδαιμονία που
νόμιζε ότι δικαιούται.
27. Ξέρετε τι συμβαίνει σε εκείνα τα όντα που
ήταν βέβαια ότι θα πήγαιναν στον Παράδεισο
και αντ' αυτού βρήκαν μόνο σύγχυση; Καθώς
δεν ήταν πλέον στο σπίτι τους στη γη, επειδή
δεν είχαν τη στήριξη του σωματικού τους
κελύφους, ούτε μπορούσαν να ανέλθουν σε
εκείνα τα ύψη όπου βρίσκονται οι σφαίρες
του πνευματικού φωτός, δημιούργησαν για
τον εαυτό τους - χωρίς να το γνωρίζουν - έναν
κόσμο που δεν είναι ούτε ανθρώπινος ούτε
βαθιά πνευματικός.
28. Τότε τα πνεύματα αρχίζουν να
αναρωτιούνται: Είναι αυτός ο παράδεισος;
Αυτό είναι το σπίτι που ο Θεός έχει προορίσει
για τα πνεύματα αφού περιπλανηθούν στη γη
για τόσο πολύ καιρό;
29 Όχι - λένε άλλοι - δεν μπορεί να είναι η
"μήτρα του Κυρίου", όπου μόνο το φως, η
αγάπη και η αγνότητα μπορούν να υπάρξουν.
30 Σταδιακά, μέσα από τον προβληματισμό
και τον πόνο, το πνεύμα καταλαβαίνει.
Κατανοεί τη θεία δικαιοσύνη και φωτισμένος
από το φως της συνείδησής του, κρίνει τα
προηγούμενα έργα του, ανακαλύπτοντας ότι
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ήταν φτωχά και ατελή, ότι δεν ήταν αντάξια
αυτού που πίστευε.
31 Στη συνέχεια, βάσει αυτής της
ενδοσκόπησης, εμφανίζεται η
ταπεινοφροσύνη και γεννιέται η επιθυμία να
επιστρέψει σε εκείνους τους δρόμους που
είχε αφήσει πίσω του, να σβήσει τους
λεκέδες, να επανορθώσει τα λάθη και να
κάνει πραγματικά αξιέπαινα πράγματα
ενώπιον του Πατέρα του.
32 Είναι απαραίτητο να διαφωτιστεί η
ανθρωπότητα σχετικά με αυτά τα μυστήρια,
ώστε να κατανοήσει ότι η ζωή στην ύλη είναι
μια ευκαιρία για τον άνθρωπο να αποκτήσει
αξία για το πνεύμα του- αξία που θα τον
ανυψώσει μέχρι να του αξίζει να ζήσει σε μια
σφαίρα υψηλότερης πνευματοποίησης, όπου
πρέπει να ενεργεί αξιοκρατικά εκ νέου για να
μην μείνει πίσω και για να συνεχίσει να
ανεβαίνει από επίπεδο σε επίπεδο- γιατί
"στον οίκο του Πατέρα υπάρχουν πολλές
κατοικίες".
33. Θα αποκτήσετε αυτές τις αξίες μέσω της
αγάπης, όπως σας έχει διδάξει ο αιώνιος
νόμος του Πατέρα. Και έτσι το πνεύμα σας θα
προχωρήσει βήμα προς βήμα στη σκάλα προς
την τελειότητα, μαθαίνοντας τον στενό δρόμο
που οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών - τον
αληθινό Ουρανό, που είναι η τελειότητα του
πνεύματος. (184, 40 - 45)
34. Αληθινά σας λέω, αν είχα έρθει σε αυτή
την εποχή ως άνθρωπος, τα μάτια σας θα
έβλεπαν τις πληγές Μου ακόμα νωπές και
αιμορραγικές, επειδή η αμαρτία των
ανθρώπων δεν έχει σταματήσει- ούτε θα
λυτρώνονταν στη μνήμη εκείνου του αίματος
που χύθηκε από Μένα στον Γολγοθά και το
οποίο ήταν απόδειξη της αγάπης Μου για την
ανθρωπότητα. Αλλά ήρθα στο πνεύμα για να
σας απαλλάξω από την ντροπή να εξετάζετε
το έργο εκείνων που Με έκριναν και Με
καταδίκασαν στη γη.
35. Όλα συγχωρούνται- αλλά σε κάθε πνεύμα
υπάρχει κάτι από αυτό που έχυσα για όλους
στο σταυρό. Μην νομίζετε ότι αυτή η
ζωτικότητα και αυτό το αίμα διαλύθηκαν ή
χάθηκαν. Ενσάρκωσαν την πνευματική ζωή
που έχυσα από εκείνη τη στιγμή σε όλους
τους ανθρώπους. Μέσω αυτού του Αίματος,
το οποίο σφράγισε τον λόγο Μου και
επιβεβαίωσε όλα όσα μίλησα και έκανα στη
γη, οι άνθρωποι θα εξελιχθούν προς τα πάνω

στην επιθυμία για την ανανέωση του
πνεύματός τους.
36. Ο λόγος μου, τα έργα μου και το αίμα μου
δεν ήταν και δεν θα είναι μάταια. Αν κατά
καιρούς σας φαίνεται ότι το όνομά μου και ο
λόγος μου έχουν σχεδόν ξεχαστεί, σύντομα
θα τα δείτε να εμφανίζονται εκ νέου, γεμάτα
ζωτικό αίμα, ζωή και αγνότητα, όπως ένας
σπόρος που, αν και πολεμάται συνεχώς, δεν
χάνεται ποτέ. (321,64 - 66)
37. Το Αίμα του Ιησού, μεταμορφωμένο σε
Φως Λύτρωσης, διείσδυσε σε όλα τα
πνευματικά όντα ως σωτηρία και συνεχίζει να
το κάνει. Αιώνια το Πνεύμα Μου δίνει
σωτηρία και φως, αδιάκοπα αφήνω τις
ακτίνες του φωτός Μου να διαπερνούν εκεί
που είναι σκοτάδι, αδιάκοπα το Θείο Πνεύμα
Μου χύνεται, όχι ως ανθρώπινο αίμα, αλλά
ως λυτρωτική δύναμη, ως πνευματική ζωή σε
όλα τα παιδιά Μου. (319, 36)
Ο "Παράδεισος" πρέπει να κερδηθεί
38 Οι άνθρωποι, παρασυρόμενοι από τη βία
των παθών τους, έχουν βυθιστεί τόσο χαμηλά
στις αμαρτίες τους, ώστε έχουν εγκαταλείψει
κάθε ελπίδα σωτηρίας. Αλλά δεν υπάρχει
κανείς που να μην μπορεί να θεραπευτεί.
Διότι το πνεύμα - όταν πεισθεί ότι οι
ανθρώπινες καταιγίδες δεν θα σταματήσουν
όσο δεν ακούει τη φωνή της συνείδησης - θα
σηκωθεί και θα εκπληρώσει το νόμο μου
μέχρι να φτάσει στο στόχο του πεπρωμένου
του, που δεν είναι στη γη αλλά στην
αιωνιότητα.
39. Εκείνοι που νομίζουν ότι η ύπαρξη δεν
έχει νόημα, σκεπτόμενοι τη ματαιότητα του
αγώνα και του πόνου, δεν γνωρίζουν ότι η
ζωή είναι ο δάσκαλος που διαμορφώνει και ο
πόνος είναι η σμίλη που τελειοποιεί. Μη
νομίζετε ότι δημιούργησα τον πόνο για να σας
τον δώσω σε ένα δισκοπότηρο - μη νομίζετε
ότι σας προκάλεσα να πέσετε. Ο άνθρωπος
έγινε ανυπάκουος από μόνος του, και γι' αυτό
πρέπει επίσης να σηκωθεί και πάλι με δική
του προσπάθεια. Ούτε θα πρέπει να νομίζετε
ότι μόνο ο πόνος θα σας τελειοποιήσει- όχι,
θα Με φτάσετε επίσης μέσω της αγαπητικής
δραστηριότητας, γιατί Εγώ είμαι η αγάπη. (31,
54 - 55)
40. Προσευχηθείτε περισσότερο με το πνεύμα
παρά με το σώμα, διότι για να αποκτήσετε τη
σωτηρία, δεν αρκεί μια στιγμή προσευχής ή
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μια ημέρα αγάπης, αλλά απαιτείται μια ζωή
με επιμονή, υπομονή, γενναιόδωρα έργα και
ακολουθώντας τις εντολές Μου. Γι' αυτό σας
έδωσα μεγάλες ικανότητες καθώς και
ενσυναίσθηση.
41 Το έργο μου είναι σαν κιβωτός σωτηρίας
που προσκαλεί όλους να εισέλθουν. Όποιος
υπακούει στις εντολές μου δεν θα χαθεί. Αν
αφήσετε τον εαυτό σας να καθοδηγηθεί από
τον λόγο μου, θα σωθείτε. (123, 30 - 31)
42 και να θυμάστε ότι μόνο ό,τι είναι τέλειο
φτάνει σε Μένα. Επομένως, το πνεύμα σας θα
εισέλθει στο βασίλειό Μου μόνο όταν θα έχει
φτάσει στην τελειότητα. Έχετε βγει από Μένα
χωρίς εμπειρία, όμως θα πρέπει να
επιστρέψετε σε Μένα στολισμένοι με το
ένδυμα των αρετών και των προσόντων σας.
(63, 22)
43. Αληθινά σας λέω, τα πνεύματα των
δικαίων που κατοικούν κοντά στον Θεό
κέρδισαν το δικαίωμα να καταλάβουν αυτόν
τον τόπο με τα δικά τους έργα - όχι επειδή
τους τον έδωσα εγώ. Τους έδειξα μόνο το
δρόμο και τους έδειξα μια μεγάλη ανταμοιβή
στο τέλος του.
44 Μακάριοι είναι εκείνοι που Μου λένε:
"Κύριε, Εσύ είσαι ο δρόμος, το φως που τον
φωτίζει και η δύναμη για τον οδοιπόρο. Εσύ
είσαι η φωνή που μας δίνει την κατεύθυνση
και μας αναζωογονεί στο ταξίδι της ζωής- και
Εσύ είσαι επίσης η ανταμοιβή γι' αυτόν που
φτάνει στον στόχο". - Ναι, παιδιά Μου, Εγώ
είμαι η Ζωή και η Ανάσταση από τους
νεκρούς. (63, 74 - 75)
45 Σήμερα ο Πατέρας δεν ρωτάει: Ποιος είναι
ικανός και πρόθυμος να σώσει το ανθρώπινο
γένος με το αίμα του; Ούτε ο Ιησούς θα
απαντήσει: "Κύριε, είμαι ο Αμνός που είναι
έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για την εξιλέωση
της ανθρωπότητας με το αίμα και την αγάπη
του".
46. Ούτε θα στείλω τον "Λόγο" Μου να γίνει
άνθρωπος σε αυτή τη χρονική στιγμή. Εκείνη
η εποχή έχει περάσει για εσάς, αφήνοντας
πίσω της τη διδασκαλία και την ανύψωσή της
στο πνεύμα σας. Τώρα έχω εγκαινιάσει μια
νέα εποχή πνευματικής προόδου, στην οποία
εσείς θα είστε αυτοί που θα αποκτήσετε αξία.
(80, 8 - 9)
47 Θέλω να σας δω όλους ευτυχισμένους, να
κατοικείτε στην ειρήνη και στο φως, έτσι ώστε
σιγά-σιγά να αποκτήσετε τα πάντα - όχι μόνο

από την αγάπη μου, αλλά και από τα
προσόντα σας- γιατί τότε η ικανοποίηση και η
ευτυχία σας θα είναι πλήρης. (245,34)
48. Ήρθα να σας δείξω την ομορφιά μιας ζωής
ανώτερης από την ανθρώπινη, να σας
εμπνεύσω για υψηλά έργα, να σας διδάξω τον
λόγο που ξυπνά την αγάπη, να σας υποσχεθώ
την πρωτοφανή ευτυχία που περιμένει εκείνο
το πνεύμα που μπόρεσε να ανέβει το βουνό
της θυσίας, της πίστης και της αγάπης.
49. Όλα αυτά θα τα δείτε στη διδασκαλία
μου, ώστε να καταλάβετε τελικά ότι τα καλά
σας έργα είναι αυτά που θα φέρουν το
πνεύμα σας πιο κοντά στην αληθινή ευτυχία.
(287, 48 - 49)
50. Αν, για να ταξιδέψετε από τη μία ήπειρο
της γης στην άλλη, πρέπει να διασχίσετε
πολλά ψηλά και χαμηλά βουνά, θάλασσες,
λαούς, πόλεις και χώρες μέχρι να φτάσετε
στον στόχο του ταξιδιού σας, σκεφτείτε ότι
για να φτάσετε σε αυτή τη Γη της Επαγγελίας,
πρέπει επίσης να ταξιδέψετε για μεγάλο
χρονικό διάστημα, ώστε κατά τη διάρκεια του
μεγάλου ταξιδιού να αποκτήσετε εμπειρία,
γνώση, ανάπτυξη και εξέλιξη του πνεύματος.
Αυτός θα είναι ο καρπός του δέντρου της
ζωής που τελικά θα απολαύσετε αφού
αγωνιστείτε και κλάψετε πολύ για να τον
φτάσετε. (287, 16)
51. Είστε παιδιά του Πατέρα του Φωτός- αλλά
αν, εξαιτίας της αδυναμίας σας, έχετε πέσει
στο σκοτάδι μιας ζωής γεμάτης προβλήματα,
λάθη και δάκρυα, αυτά τα βάσανα θα
περάσουν, γιατί θα σηκωθείτε στο κάλεσμά
Μου, όταν σας καλέσω και σας πω: "Εδώ
είμαι, φωτίζοντας τον κόσμο σας,
προσκαλώντας σας να ανεβείτε στο βουνό,
στην κορυφή του οποίου θα βρείτε όλη την
ειρήνη, την ευτυχία και τον πλούτο που
μάταια προσπαθήσατε να συσσωρεύσετε στη
γη". (308, 5)
52 Κάθε κόσμος, κάθε επίπεδο ύπαρξης
δημιουργήθηκε έτσι ώστε τα πνευματικά όντα
να αναπτύσσονται σε αυτόν και να κάνουν
ένα βήμα προς τον δημιουργό τους και έτσι
να έχουν την ευκαιρία, προχωρώντας όλο και
περισσότερο στον δρόμο της τελειότητας, να
φτάσουν πεντακάθαρα, καθαρά και
καλοσχηματισμένα στον προορισμό του
ταξιδιού τους, στην κορυφή της πνευματικής
τελειότητας, που είναι ακριβώς η κατοικία
στη βασιλεία του Θεού.
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53. Σε ποιον φαίνεται τελικά αδύνατο να
κατοικήσει "στους κόλπους του Θεού"; Αχ,
άθλιοι άνθρωποι της διανόησης, που δεν
ξέρετε πραγματικά πώς να σκέφτεστε! Έχεις
ήδη ξεχάσει ότι δημιουργήθηκες από τη
μήτρα μου, δηλαδή ότι προϋπήρξες σε αυτήν;
Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο γεγονός ότι
όλα όσα προήλθαν από την πηγή της ζωής
επιστρέφουν σε αυτήν στον δικό τους χρόνο.
54. Κάθε πνεύμα, όταν βγήκε από Μένα στη
ζωή, ήταν παρθενικά καθαρό- αλλά στη
συνέχεια, πολλά λερώθηκαν στο δρόμο τους.
Παρ' όλα αυτά, επειδή όλα είχαν προβλεφθεί
από Μένα με σοφό, αγαπητικό και δίκαιο
τρόπο, προχώρησα αμέσως στην παροχή
όλων των απαραίτητων μέσων για τη σωτηρία
και την ανανέωσή τους, κατά μήκος της
διαδρομής από την οποία έπρεπε να
περάσουν τα παιδιά Μου.
55. Παρόλο που αυτή η πνευματική παρθενία
έχει βεβηλωθεί από πολλά όντα, θα έρθει η
μέρα που θα εξαγνιστούν από όλες τις
παραβάσεις τους και έτσι θα ανακτήσουν την
αρχική τους αγνότητα. Η κάθαρση θα είναι
πολύ αξιέπαινη στα μάτια μου, γιατί το
πνεύμα θα την έχει κερδίσει μέσα από
μεγάλες και συνεχείς δοκιμασίες της πίστης,
της αγάπης, της πίστης και της υπομονής του.
56. Όλοι σας θα επιστρέψετε μέσω της
εργασίας, του αγώνα και του πόνου στο
Βασίλειο του Φωτός, όπου δεν θα χρειάζεται
πλέον να ενσαρκωθείτε σε ανθρώπινο σώμα,
ούτε να ζείτε σε έναν κόσμο ύλης- γιατί τότε η
πνευματική σας ικανότητα δράσης θα σας
επιτρέπει ήδη να στέλνετε και να κάνετε
αισθητή την επιρροή σας και το φως σας από
το ένα επίπεδο ύπαρξης στο άλλο. (313, 21 24)

μην ακτινοβολεί το Θείο Πνεύμα φως στο
πνεύμα του ανθρώπου;
59. Τώρα σας λέω: Άνθρωποι, πηγαίνετε μέσα
σας, αφήστε το φως της δικαιοσύνης, που
έχει την καταγωγή του από την αγάπη, να
διαδοθεί σε όλο τον κόσμο. Αφήστε την
αλήθεια Μου να σας πείσει ότι χωρίς αληθινή
αγάπη δεν θα αποκτήσετε τη σωτηρία σας.
(89, 34 - 35)
60. Το φως μου είναι για όλα τα παιδιά μουόχι μόνο για εσάς που κατοικείτε σε αυτόν
τον κόσμο, αλλά και για όλα τα πνευματικά
όντα που ζουν σε διαφορετικά επίπεδα
ύπαρξης. Όλοι αυτοί θα απελευθερωθούν και
θα αναστηθούν στην αιώνια ζωή αν, με τα
έργα αγάπης τους για τους αδελφούς και τις
αδελφές τους, εκπληρώσουν τη Θεία εντολή
μου που απαιτεί να αγαπάτε ο ένας τον
άλλον. (65, 22)
61. Αγαπητοί άνθρωποι, αυτή είναι η "Τρίτη
Ημέρα", όταν δίνω νέα ζωή στο Λόγο Μου
ανάμεσα στους "νεκρούς". Αυτή είναι η
"Τρίτη φορά" όταν εμφανίζομαι μπροστά
στον κόσμο με πνευματικό τρόπο για να του
πω: "Εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός που είδατε
να πεθαίνει στο σταυρό, και σας μιλάει αυτή
τη στιγμή, γιατί ζει και θα ζει και θα είναι
πάντα".
62. Από την άλλη πλευρά, βλέπω ότι οι
άνθρωποι έχουν νεκρή καρδιά στο σώμα τους
όσον αφορά την πίστη, την αγάπη και το φως,
παρόλο που στις θρησκευτικές τους
κοινότητες ισχυρίζονται ότι διακηρύσσουν την
αλήθεια. Νομίζουν ότι έχουν εξασφαλίσει τη
σωτηρία τους όταν προσεύχονται στις
εκκλησίες τους και συμμετέχουν στις τελετές
τους. Αλλά σας λέω, ο κόσμος πρέπει να
μάθει ότι η σωτηρία του πνεύματος
επιτυγχάνεται μόνο με την εκτέλεση έργων
αγάπης και ελέους.
63 Οι χώροι συνάθροισης δεν είναι παρά ένα
σχολείο. Οι εκκλησίες δεν θα πρέπει να
περιορίζονται στην εξήγηση του νόμου, αλλά
θα πρέπει να φροντίζουν ώστε ο κόσμος να
καταλαβαίνει ότι η ζωή είναι ένας τρόπος με
τον οποίο πρέπει κανείς να εφαρμόζει αυτά
που έμαθε από τον θείο νόμο εφαρμόζοντας
τη διδασκαλία μου για την αγάπη. (152, 50 52)
64 Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να
αποκαλύψει τη θεία αγάπη ενώπιον του
κόσμου. Αλλά οι άνθρωποι έχουν σκληρή

Η πιο ισχυρή δύναμη για τη λύτρωση
57. Ιδού, εδώ είναι ο δρόμος, περπατήστε σ'
αυτόν, και θα σωθείτε. Αλήθεια σας λέω, δεν
είναι απαραίτητο να Με έχετε ακούσει αυτή
τη στιγμή για να αποκτήσετε τη σωτηρία.
Όποιος ασκεί στη ζωή του τον Θεϊκό Νόμο
Μου της αγάπης και μετατρέπει αυτή την
αγάπη που εμπνέει ο Δημιουργός σε
φιλανθρωπία, σώζεται. Με μαρτυρεί στη ζωή
του και στα έργα του. (63, 49)
58 Αν ο ήλιος ακτινοβολεί φως ζωής σε όλη τη
φύση και σε όλα τα όντα, και αν τα αστέρια
ακτινοβολούν επίσης φως στη γη, - γιατί να
174

καρδιά και μυαλό που τα ξέρει όλα, ξεχνούν
σύντομα μια διδασκαλία που έχουν λάβει και
την παρερμηνεύουν. Ήξερα ότι σιγά σιγά οι
άνθρωποι θα μπέρδευαν τη δικαιοσύνη και
την αγάπη με την εκδίκηση και την τιμωρία.
Γι' αυτό σας ανακοίνωσα ότι θα επιστρέψω
πνευματικά στον κόσμο για να εξηγήσω στους
ανθρώπους τις διδασκαλίες που δεν είχαν
κατανοήσει.
65. Αυτός ο υποσχόμενος χρόνος είναι αυτός
στον οποίο ζείτε, και σας έδωσα τη
διδασκαλία Μου, ώστε να αποκαλυφθεί η
δικαιοσύνη Μου και η θεία σοφία Μου ως
τέλεια διδασκαλία της μεγαλειώδους αγάπης
του Θεού σας. Νομίζετε ότι ήρθα επειδή
φοβάμαι ότι οι άνθρωποι θα καταστρέψουν
τελικά τα έργα του Κυρίου τους ή ακόμη και
την ίδια τη ζωή; Όχι, έρχομαι μόνο από αγάπη
για τα παιδιά Μου, τα οποία θέλω να δω
γεμάτα φως και ειρήνη.
66. Δεν είναι σωστό και πρέπον να έρχεστε
και εσείς σε Μένα μόνο από αγάπη; Αλλά όχι
από αγάπη για τον εαυτό σας, αλλά από
αγάπη για τον Πατέρα και για τους
συνανθρώπους σας. Πιστεύετε ότι αυτός που
αποφεύγει την αμαρτία μόνο από φόβο για
τα βασανιστήρια της κόλασης εμπνέεται από
τη Θεία αγάπη, ή αυτός που κάνει καλά έργα
σκεπτόμενος μόνο την ανταμοιβή που μπορεί
να κερδίσει με αυτό, δηλαδή να κερδίσει μια
θέση στην αιωνιότητα; Όποιος σκέφτεται
έτσι, δεν Με γνωρίζει, ούτε έρχεται σε Μένα
από αγάπη. Ενεργεί μόνο από αγάπη για τον
εαυτό του. (164, 35 - 37)
67. Ολόκληρος ο νόμος μου συνοψίζεται σε
δύο εντολές: αγάπη για τον Θεό και αγάπη
για τον πλησίον σου. Αυτός είναι ο τρόπος.
(243, 4)

αυτούς, πολύ σύντομα αισθάνεστε τις
οδυνηρές συνέπειες αυτής της ανυπακοής.
70. Μάθετε πόσο μεγάλη είναι η επιθυμία
Μου να σας σώσω. Σήμερα, όπως και τότε, θα
σηκώσω τον σταυρό για να σας αναστήσω
στην αληθινή ζωή.
71 Αν το αίμα Μου που χύθηκε στο Γολγοθά
συγκλόνισε την καρδιά των ανθρώπων και
τους μετέτρεψε στη διδασκαλία Μου, θα
είναι το θείο Μου φως αυτή τη στιγμή που θα
κάνει το πνεύμα και την ψυχή να τρέμουν για
να σας επαναφέρει στον αληθινό δρόμο.
72. Θέλω όσοι έχουν πεθάνει για τη ζωή της
χάρης να ζήσουν για πάντα. Δεν θέλω το
πνεύμα σας να κατοικεί στο σκοτάδι. (69, 9 10)
73. Συνειδητοποιήστε πόσοι από τους
συνανθρώπους σας, εν μέσω της
ειδωλολατρικής τους δραστηριότητας,
περιμένουν τον ερχομό του Μεσσία.
Σκεφτείτε πόσοι, μέσα στην άγνοιά τους,
νομίζουν ότι θα έρθω μόνο για να εκτελέσω
την κρίση Μου στους κακούς, να σώσω τους
καλούς και να καταστρέψω τον κόσμο, χωρίς
να γνωρίζουν ότι βρίσκομαι ανάμεσα στους
ανθρώπους ως Πατέρας, ως Δάσκαλος, ως
αδελφός ή φίλος, γεμάτος αγάπη και
ταπεινότητα, απλώνοντας το χέρι βοηθείας
Μου για να σώσω, να ευλογήσω και να
συγχωρήσω όλους. (170, 23)
74. Κανείς δεν γεννήθηκε τυχαία, και όσο
ασήμαντος, ανίκανος και φτωχός κι αν νομίζει
ότι είναι κάποιος, δημιουργήθηκε με τη χάρη
του Υπέρτατου Όντος, το οποίο τον αγαπά
όσο και τα όντα που θεωρεί ανώτερα, και έχει
ένα πεπρωμένο που θα τον οδηγήσει, όπως
όλους, στην αγκαλιά του Θεού.
75. Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους που
περιπλανώνται στους δρόμους ως απόκληροι,
σέρνοντας μαζί τους τη βία και τη δυστυχία,
χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι και πού
πηγαίνουν; Γνωρίζετε για τους ανθρώπους
που εξακολουθούν να ζουν στα δάση, σε
ενέδρα αρπακτικών; Κανείς δεν έχει ξεχαστεί
από την αγάπη του Πατέρα Μου, όλοι τους
έχουν ένα καθήκον να εκπληρώσουν, όλοι
τους διαθέτουν το μικρόβιο της ανάπτυξης
και βρίσκονται στο δρόμο όπου η αξία, η
προσπάθεια και ο αγώνας θα φέρουν το
πνεύμα σε Μένα βήμα προς βήμα.
76. Πού υπάρχει κάποιος που, έστω και για
μια στιγμή, δεν έχει νοσταλγήσει την ειρήνη

Σωτηρία και λύτρωση για κάθε πνεύμα
68. Τώρα δεν έρχομαι για να αναστήσω τους
σωματικά νεκρούς, όπως έκανα με τον
Λάζαρο στη "Δεύτερη Εποχή". Σήμερα το φως
Μου έρχεται να αφυπνίσει το πνεύμα που
Μου ανήκει. Και αυτός θα αναστηθεί στην
αιώνια ζωή μέσω της αλήθειας του Λόγου
Μου- γιατί το πνεύμα σας είναι ο Λάζαρος
που κουβαλάτε σήμερα στην ύπαρξή σας, τον
οποίο θα αναστήσω από τους νεκρούς και θα
θεραπεύσω. (17, 52)
69. Η πνευματική ζωή διέπεται επίσης από
νόμους, και όταν απομακρύνεστε από
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μου και δεν έχει επιθυμήσει να απαλλαγεί
από τη γήινη ζωή; Κάθε πνεύμα νοσταλγεί τον
κόσμο στον οποίο κατοικούσε πριν, το σπίτι
στο οποίο γεννήθηκε. Αυτός ο κόσμος
περιμένει όλα τα παιδιά μου και τα
προσκαλεί να απολαύσουν την αιώνια ζωή,
την οποία κάποιοι λαχταρούν, ενώ άλλοι
περιμένουν μόνο τον θάνατο για να πάψουν
να υπάρχουν, επειδή έχουν μπερδεμένο
πνεύμα και ζουν χωρίς ελπίδα και χωρίς
πίστη. Τι θα μπορούσε να κινητοποιήσει αυτά
τα όντα να πολεμήσουν για την ανανέωσή
τους; Τι θα μπορούσε να τους ξυπνήσει τη
λαχτάρα για την αιωνιότητα; Περιμένουν
μόνο την ανυπαρξία, τη σιωπή και το τέλος.
77. Αλλά το "Φως του κόσμου" επέστρεψε, "η
οδός και η αλήθεια", για να σας αναστήσει
στη ζωή μέσω της συγχώρεσής του, να
χαϊδέψει το κουρασμένο σας πρόσωπο, να
παρηγορήσει την καρδιά σας και να κάνει
αυτόν που δεν θεωρούσε τον εαυτό του άξιο
να υπάρχει να ακούσει τη φωνή μου που του
λέει: Σ' αγαπώ, έλα σε μένα! (80, 54 - 57)
78. Ο άνθρωπος μπορεί να πέσει και να
βυθιστεί στο σκοτάδι και γι' αυτό να
αισθάνεται μακριά Μου- μπορεί να πιστεύει
ότι όταν πεθάνει, όλα τελειώνουν γι' αυτόν.
Για Μένα, όμως, κανείς δεν πεθαίνει, κανείς
δεν χάνεται.
79. Πόσοι είναι εκείνοι που θεωρούνταν
διεφθαρμένα όντα στον κόσμο και που
σήμερα είναι γεμάτοι φως! Πόσοι, που έχουν
αφήσει ως ίχνος τους λεκέδες των αμαρτιών
τους, τα ελαττώματα και τα εγκλήματά τους,
έχουν ήδη επιτύχει την κάθαρσή τους! (287, 9
- 10)
80. Πράγματι, πολλοί αμαυρώνουν το πνεύμα
τους- όμως μην τους καταδικάζετε, γιατί δεν
ξέρουν τι κάνουν. Θα τους σώσω επίσης,
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι Με έχουν
ξεχάσει ή Με έχουν αντικαταστήσει με τους
ψεύτικους θεούς που δημιούργησαν στον
κόσμο. Θα τους φέρω επίσης στη Βασιλεία
Μου, ακόμη και αν τώρα, επειδή ακολουθούν
τους ψευδοπροφήτες, έχουν ξεχάσει τον
ευγενικό Χριστό που έδωσε τη ζωή Του γι'
αυτούς για να τους διδάξει τη Διδασκαλία Του
της αγάπης.
81 Για τον Πατέρα, κανείς δεν είναι "κακός",
κανείς δεν μπορεί να είναι, αφού η καταγωγή
του είναι σε Μένα. Οι χαμένοι, οι τυφλοί, οι
βίαιοι, οι επαναστάτες - έτσι έχουν γίνει

πολλά από τα παιδιά Μου εξαιτίας της
ελεύθερης βούλησης με την οποία έχουν
προικιστεί. Αλλά σε όλους αυτούς θα υπάρχει
φως, και το έλεός Μου θα τους οδηγήσει στο
δρόμο προς τη σωτηρία τους. (54, 45 - 46)
82. 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.
83. Βλέπω στις καρδιές το σπόρο των
ζιζανίων, του τέλματος, του εγκλήματος, του
μίσους, κι όμως θερίζω και σας αγαπώ.
Χαϊδεύω και καθαρίζω αυτόν τον σπόρο μέχρι
να λάμψει σαν σιτάρι στον ήλιο.
84. 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.
Μέρος του θεϊκού μου καθήκοντος είναι να
σας κάνω άξιους για μένα. (256, 19 - 21)
85 Πώς θα μπορούσε ένα πνεύμα να χαθεί
ανεπανόρθωτα για μένα, όταν φέρει μέσα
του μια σπίθα από το φως μου, η οποία δεν
σβήνει ποτέ, και είμαι μαζί του σε όλους τους
δρόμους; Όσο καιρό και αν διαρκέσει η
επαναστατικότητά του ή η σύγχυσή του, ποτέ
δεν θα αντέξουν αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις
στην αιωνιότητά Μου. (255, 60)
86. Για μένα είναι εξίσου αξιέπαινο όταν ένα
ον που έχει λερωθεί από τα ίχνη των πιο
σοβαρών παραβάσεων εξαγνίζεται
εμπνεόμενο από ένα υψηλό ιδεώδες, όπως
όταν ένα ον που έχει παραμείνει σταθερά
αγνό αγωνίζεται μέχρι τέλους να μην λερωθεί
επειδή αγάπησε το φως από την αρχή.
87 Πόσο μακριά από την αλήθεια βαδίζουν
εκείνοι που νομίζουν ότι τα πνεύματα της
σύγχυσης έχουν διαφορετική φύση από τα
πνεύματα του φωτός!
88. Ο Πατέρας θα ήταν άδικος αν αυτό ήταν
αλήθεια, όπως δεν θα ήταν πλέον ο
Παντοδύναμος αν δεν είχε τη σοφία και την
αγάπη να σώσει τους μολυσμένους, τους
ακάθαρτους, τους ατελείς, και δεν θα
μπορούσε να τους ενώσει με όλους τους
δίκαιους σε ένα και το αυτό σπίτι. (295, 15 17)
89. Αληθινά σας λέω, ακόμη και εκείνα τα
όντα που εσείς αποκαλείτε πειραστές ή
δαίμονες είναι μόνο συγκεχυμένα ή ατελή
όντα, τα οποία ο Πατέρας χρησιμοποιεί σοφά
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για να πραγματοποιήσει τις υψηλές
συμβουλές και τα σχέδιά Του.
90. Αλλά αυτά τα όντα, των οποίων τα
πνεύματα σήμερα είναι τυλιγμένα στο
σκοτάδι και πολλά από τα οποία έχουν κάνει
κακή χρήση των ικανοτήτων που τους έχω
παραχωρήσει, θα σωθούν -όταν έρθει η ώρα
γι' αυτά- από Μένα.
91. Γιατί θα έρθει η στιγμή, Ισραήλ, που όλα
τα πλάσματα του Κυρίου θα με δοξάζουν για
πάντα. Δεν θα ήμουν πλέον Θεός αν δεν
μπορούσα να σώσω ένα πνεύμα με τη
δύναμή Μου, τη σοφία Μου και την αγάπη
Μου. (302, 31)
92. Πότε στη γη οι γονείς αγαπούσαν μόνο τα
καλά παιδιά και απεχθάνονταν τα κακά;
Πόσες φορές τους έχω δει να αγαπούν και να
φροντίζουν περισσότερο αυτούς που τους
πληγώνουν και τους κάνουν να υποφέρουν
περισσότερο! Πώς είναι δυνατόν να κάνετε
μεγαλύτερα έργα αγάπης και συγχώρεσης
από τα δικά μου; Πότε είδαμε ότι ο Δάσκαλος
πρέπει να μάθει από τους μαθητές;
93. Να ξέρετε, λοιπόν, ότι δεν θεωρώ κανέναν
ανάξιο για Μένα και ότι ο δρόμος προς τη
σωτηρία σας προσκαλεί, επομένως, αιώνια να
τον βαδίζετε, όπως ακριβώς οι πύλες της
Βασιλείας Μου, που είναι φως, ειρήνη και
αγαθό, είναι για πάντα ανοιχτές εν αναμονή
του ερχομού εκείνων που έχουν
απομακρυνθεί από τον Νόμο και την Αλήθεια.
(356, 18 - 19)

ερχομός μου ως άνθρωπος, και η προφητεία
εκπληρώθηκε λέξη προς λέξη στον Χριστό.
97. Εγώ, αυτός ο Δάσκαλος που κατοικούσε
στον Ιησού και σας αγαπούσε μέσα σ' αυτόν,
υποσχέθηκα στον κόσμο να του μιλήσω σε
άλλη εποχή και να αποκαλυφθώ στο πνεύμα.
Και εδώ είναι η εκπλήρωση της υπόσχεσής
Μου.
98. Σήμερα σας ανακοινώνω ότι έχω
επιφυλάξει για το πνεύμα σας θαυμάσιες
περιοχές, κατοικίες, πνευματικά σπίτια, όπου
μπορείτε να βρείτε την πραγματική ελευθερία
να αγαπάτε, να κάνετε το καλό και να
διαδίδετε το φως Μου. Μπορείτε να
αμφιβάλλετε γι' αυτό, αφού έχω εκπληρώσει
τις προηγούμενες υποσχέσεις Μου σε σας;
(138, 10 - 11)
99. Η θεϊκή μου επιθυμία είναι να σας σώσω
και να σας οδηγήσω σε έναν κόσμο φωτός,
ομορφιάς και αγάπης, όπου θα δονείστε
χαρούμενα λόγω της ανύψωσης του
πνεύματος, της ευγένειας των
συναισθημάτων, του ιδανικού της
τελειότητας. Αλλά δεν αναγνωρίζετε σε αυτή
τη θεϊκή επιθυμία την πατρική μου αγάπη;
Αναμφίβολα αυτός που δεν το καταλαβαίνει
πρέπει να είναι τυφλός. (181, 13)
100. Να θυμάστε: Όλες οι ομορφιές αυτού
του κόσμου προορίζονται να εξαφανιστούν
για να δώσουν τη θέση τους σε άλλες μια
μέρα. Αλλά το πνεύμα σας θα συνεχίσει να ζει
αιώνια, βλέποντας τον Πατέρα σε όλη του τη
δόξα - τον Πατέρα από τη μήτρα του οποίου
προήλθατε. Κάθε τι που δημιουργείται πρέπει
να επιστρέφει στον τόπο από τον οποίο
προήλθε. (147, 9)
101. 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 Μουκαι γι' αυτό σας διδάσκω τον Νόμο ως τον
δρόμο που οδηγεί το πνεύμα στα ύψη εκείνης
της Βασιλείας. (263,36)
102. Να έχετε πάντοτε επίγνωση ότι το
πνεύμα που φτάνει στους υψηλούς βαθμούς
της καλοσύνης, της σοφίας, της αγνότητας και
της αγάπης είναι υπεράνω του χρόνου, του
πόνου και των αποστάσεων. Δεν περιορίζεται
στο να κατοικεί σε ένα μέρος, είναι ικανή να
βρίσκεται παντού και μπορεί να βρίσκει την
υπέρτατη απόλαυση στο να υπάρχει, να
αισθάνεται, να γνωρίζει, να αγαπά και να

Το ένδοξο μέλλον των παιδιών του Θεού
94. Δεν θα επιτρέψω ούτε ένα από τα παιδιά
Μου να πλανηθεί ή έστω να χαθεί. Θα
μεταμορφώσω τα παρασιτικά φυτά σε
καρποφόρα, γιατί όλα τα πλάσματα κλήθηκαν
στην ύπαρξη για να φτάσουν σε έναν στόχο
τελειότητας.
95. Θέλω να απολαμβάνετε τα έργα Μου μαζί
Μου. Ήδη πριν, σας έκανα να μοιραστείτε τις
ιδιότητές Μου, επειδή είστε μέρος Μου.
Αφού τα πάντα ανήκουν σε Μένα, σας κάνω
επίσης ιδιοκτήτες του έργου Μου. (9, 17 - 18)
96 Μην αμφισβητείτε τον λόγο Μου. Στην
Πρώτη Εποχή εκπλήρωσα την υπόσχεσή Μου
να ελευθερώσω τον Ισραήλ από τη δουλεία
της Αιγύπτου, που σήμαινε ειδωλολατρία και
σκοτάδι, για να σας οδηγήσω στη Χαναάν, τη
γη της ελευθερίας και της λατρείας του
ζωντανού Θεού. Εκεί σας αναγγέλθηκε ο
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αγαπιέται παντού. Αυτός είναι ο παράδεισος
του πνεύματος. (146,70-71)

μπροστά στη νέα του ύπαρξη, στην οποία
πρέπει να ξεκινήσει ξανά σαν σε μια νέα ζωή.
6 Ακόμα κι αν το θέλατε, δεν θα μπορούσατε
να θυμηθείτε. Σας επιτρέπω μόνο να
κρατήσετε μια ιδέα ή μια διαίσθηση για το τι
σας αποκαλύπτω εδώ, ώστε να μπορέσετε να
επιμείνετε στον αγώνα της ζωής και να
υπομείνετε τις δοκιμασίες με προθυμία.
7. Μπορεί να αμφιβάλλετε για όλα όσα σας
λέω, αλλά πραγματικά, αυτός ο κόσμος των
πνευμάτων ήταν πραγματικά το σπίτι σας όσο
ήσασταν πνεύματα. Ήσασταν κάτοικοι αυτού
του σπιτιού όπου δεν γνωρίζατε πόνο, όπου
νιώθατε τη δόξα του Πατέρα μέσα σας, αφού
δεν υπήρχε κανένα ελάττωμα σε αυτόν.
8 Αλλά δεν είχατε καμία αξία, και έτσι ήταν
απαραίτητο να αφήσετε τον ουρανό και να
κατέβετε στον κόσμο, ώστε το πνεύμα σας με
την προσπάθειά του να κερδίσει πίσω τη
βασιλεία.
9 Όμως, βυθιζόσασταν όλο και περισσότερο
ηθικά, μέχρι που νιώθατε πολύ μακριά από το
θείο και πνευματικό, την καταγωγή σας. (114,
35 - 36)
10 Όταν το πνεύμα έρχεται στη γη,
εμφορείται από τις καλύτερες προθέσεις, για
να αφιερώσει την ύπαρξή του στον Πατέρα,
για να τον ευχαριστεί σε όλα, για να είναι
χρήσιμο στους συνανθρώπους του.
11 Μόλις όμως δει τον εαυτό του
φυλακισμένο στο σώμα, να μπαίνει σε χίλιους
πειρασμούς και να δοκιμάζεται στο ταξίδι της
ζωής του, γίνεται αδύναμος, ενδίδει στις
παρορμήσεις της "σάρκας", υποκύπτει στους
πειρασμούς, γίνεται εγωιστής και τελικά
αγαπάει τον εαυτό του πάνω απ' όλα και
μόνο για στιγμές ακούει τη συνείδηση, όπου
είναι γραμμένα το πεπρωμένο και οι όρκοι.
12 Ο λόγος μου σας βοηθάει να θυμάστε την
πνευματική σας διαθήκη και να νικάτε τους
πειρασμούς και τα εμπόδια.
13. 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. (245, 47 - 48)
14. Μεγάλη πνευματική διδασκαλία είναι
απαραίτητη για να ζει ο άνθρωπος σε
αρμονία με τη φωνή της συνείδησής του.
Διότι, μολονότι τα πάντα είναι διαποτισμένα
από τη θεία αγάπη, σοφά δημιουργημένα για
το καλό και την ευτυχία του ανθρώπου, η ύλη

VIII Ο άνθρωπος
Κεφάλαιο 32 - Ενσάρκωση, φύση και
αποστολή του ανθρώπου
Η ενσάρκωση στη γη
1. Κλαίτε όταν ένας δικός σας αναχωρεί στην
"πνευματική κοιλάδα", αντί να αισθάνεστε
γεμάτοι ειρήνη, επειδή καταλαβαίνετε ότι
πλησιάζει ένα βήμα πιο κοντά στον Κύριό του.
Από την άλλη πλευρά, γιορτάζετε μια γιορτή
όταν ένα νέο ον έρχεται στο σπίτι σας, χωρίς
να σκέφτεστε εκείνη την ώρα ότι αυτό το
πνευματικό ον ήρθε στη σάρκα για να
εκπληρώσει μια εξιλέωση σε αυτή την
κοιλάδα των δακρύων- τότε θα πρέπει να
κλαίτε γι' αυτό. (52, 58)
2 Εσείς γεννάτε παιδιά από τη σάρκα σας,
αλλά Εγώ είμαι αυτός που μοιράζω τα
πνεύματα ανάμεσα στις οικογένειες, τις
φυλές, τα έθνη και τους κόσμους, και σε αυτή
τη δικαιοσύνη, που είναι απρόσιτη στους
ανθρώπους, αποκαλύπτεται η αγάπη Μου.
(67,26)
3. Ζείτε στο παρόν και δεν ξέρετε τι έχω
προορίσει για το μέλλον σας. Ετοιμάζω
μεγάλες λεγεώνες πνευμάτων που θα
κατοικήσουν στη γη, φέρνοντας μαζί τους μια
δύσκολη αποστολή- και πρέπει να ξέρετε ότι
πολλοί από εσάς θα είστε οι γονείς εκείνων
των πλασμάτων στα οποία θα ενσαρκωθούν
οι αγγελιοφόροι μου. Καθήκον σας είναι να
προετοιμαστείτε εσωτερικά, ώστε να ξέρετε
πώς να τους δεχτείτε και να τους
καθοδηγήσετε. (128, 8)
4. Θέλω να σας μιλήσω για πολλά πνευματικά
θέματα, αλλά δεν μπορείτε ακόμη να τα
καταλάβετε. Αν σας αποκάλυπτα το είδος των
κατοικιών στις οποίες έχετε ήδη κατέβει στη
γη, δεν θα ήσασταν σε θέση να κατανοήσετε
πώς ζούσατε σε τέτοια μέρη.
5 Σήμερα μπορείς να αρνηθείς ότι γνωρίζεις
την "πνευματική κοιλάδα", επειδή το πνεύμα
σου, όσο είναι ενσαρκωμένο, είναι απρόσιτο
στο παρελθόν του, ώστε να μην ματαιοπονεί,
να μην καταθλίβεται, να μην απελπίζεται
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που τον περιβάλλει στον κόσμο σημαίνει
δοκιμασία για το πνεύμα 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 του.
15 Σε αυτό μπορείτε να δείτε τον λόγο για τον
οποίο το πνεύμα ξεχνάει το παρελθόν του.
Από τη στιγμή που ενσαρκώνεται και
συγχωνεύεται με ένα ασυνείδητο πλάσμα
που μόλις έχει γεννηθεί, αρχίζει μια ζωή που
είναι στενά συνδεδεμένη με αυτό το σώμα.
16 Από το πνεύμα μόνο δύο ιδιότητες
παραμένουν παρούσες: η συνείδηση και η
διαίσθηση- αλλά η προσωπικότητα, τα
επιτελεσθέντα έργα και το παρελθόν
παραμένουν κρυμμένα για ένα διάστημα. Έτσι
το θέλει ο Πατέρας.
17. Τι θα γινόταν το πνεύμα που ήρθε από το
φως μιας υψηλής πατρίδας για να ζήσει στις
άθλιες συνθήκες αυτού του κόσμου, αν
θυμόταν το παρελθόν του; Και τι ματαιοδοξία
θα υπήρχε μεταξύ των ανθρώπων, αν τους
αποκαλυπτόταν το μεγαλείο που υπήρχε στο
πνεύμα τους σε μια άλλη ζωή; (257, 18 - 19)

περνάει, το πνεύμα, αντίθετα, πλησιάζει όλο
και περισσότερο στην αιωνιότητα.
23 Το σώμα είναι το στήριγμα πάνω στο
οποίο στηρίζεται το πνεύμα, ενώ κατοικεί στη
γη. Γιατί να επιτρέψετε να γίνει μια αλυσίδα
που δένει, ή ένα μπουντρούμι που φυλακίζει;
Γιατί να το αφήσετε να γίνει το τιμόνι της
ζωής σας; Είναι σωστό, λοιπόν, ένας τυφλός
να οδηγεί αυτόν που βλέπει; (126, 15 - 16)
24. Αυτή η διδασκαλία είναι απλή, όπως όλα
όσα είναι αγνά και θεϊκά, και επομένως
εύκολα κατανοητή. Αλλά μερικές φορές θα
σας φαίνεται δύσκολο να το εφαρμόσετε στην
πράξη. Οι προσπάθειες του πνεύματός σας
απαιτούν προσπάθεια, παραίτηση ή θυσία
από την πλευρά του σώματός σας, και αν σας
λείπει η μόρφωση ή η πνευματική πειθαρχία,
πρέπει να υποφέρετε.
25 Από την αρχή του χρόνου υπάρχει ο
αγώνας μεταξύ του πνεύματος και της
"σάρκας" [ψυχής] στην προσπάθεια να
κατανοήσουν τι είναι σωστό, τι είναι
επιτρεπτό, τι είναι καλό, προκειμένου να
ζήσουν μια ζωή σύμφωνη με τον νόμο που
έδωσε ο Θεός.
26 Σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα σας φαίνεται
σαν μια ξένη και κακόβουλη δύναμη να σας
βάζει συνεχώς στον πειρασμό να γυρίσετε την
πλάτη στη μάχη και να σας καλεί να
χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη βούλησή σας
και να συνεχίσετε στο δρόμο του υλισμού.
27. 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
υποκύψει 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. (271,
49 - 50)
28. Η Γη είναι ένα πεδίο μάχης, υπάρχουν
πολλά να μάθουμε. Αν δεν ήταν έτσι, λίγα
χρόνια ζωής σε αυτόν τον πλανήτη θα ήταν
αρκετά για σας και δεν θα σας έστελναν ξανά
και ξανά να ξαναγεννηθείτε. Δεν υπάρχει πιο
σκοτεινός και ζοφερός τάφος για το πνεύμα
από το ίδιο του το σώμα, όταν έχει
προσκολληθεί σε αυτό η βρωμιά και ο
υλισμός.
29 Ο λόγος μου σας σηκώνει από αυτόν τον
τάφο και σας δίνει φτερά στο μέλλον, ώστε να

Σωστή αξιολόγηση του σώματος και
καθοδήγησή του από το νου
18 Σας λέω όχι μόνο για να καθαρίσετε το
πνεύμα σας, αλλά και για να δυναμώσετε το
σώμα σας, ώστε οι νέες γενιές που θα βγουν
από εσάς να είναι υγιείς και τα πνεύματά
τους να μπορούν να φέρουν εις πέρας τη
δύσκολη αποστολή τους. (51, 59)
19 Φροντίστε για την υγεία του σώματός σας,
φροντίστε για τη διατήρηση και τη ζωτικότητά
του. Η Διδασκαλία μου σας συμβουλεύει να
φροντίζετε με αγάπη το πνεύμα και το σώμα
σας, διότι και τα δύο αλληλοσυμπληρώνονται
και χρειάζονται το ένα το άλλο στη δύσκολη
πνευματική αποστολή που τους έχει
ανατεθεί. (92,75)
20 Μην δίνετε στο σώμα σας μεγαλύτερη
σημασία από όση έχει στην πραγματικότητα,
ούτε να του επιτρέπετε να καταλαμβάνει τη
θέση που ανήκει μόνο στο πνεύμα σας.
21 Καταλάβετε ότι το κέλυφος του σώματος
είναι μόνο το εργαλείο που χρειάζεστε για να
εκδηλωθεί το πνεύμα στη γη. (62, 22 - 23)
22 Δείτε πώς αυτή η διδασκαλία είναι
ευεργετική για το πνεύμα σας- γιατί ενώ η
ύλη του σώματος πλησιάζει λίγο περισσότερο
στους κόλπους της γης κάθε μέρα που
179

πετάξετε στις περιοχές της ειρήνης και του
πνευματικού φωτός. (213, 24 - 25)

επειδή γεννιούνται και πεθαίνουν σε αυτόν.
(85, 56 - 57)
35. Με τον λόγο της αγάπης Μου σας
αποδεικνύω την αξία που έχει το πνεύμα σας
για Μένα. Δεν υπάρχει τίποτα στην υλική
δημιουργία που να είναι μεγαλύτερο από το
πνεύμα σας, ούτε το βασιλικό αστέρι με το
φως του, ούτε η γη με όλα τα θαύματά της,
ούτε οτιδήποτε άλλο δημιουργήθηκε είναι
μεγαλύτερο από το πνεύμα που σας έδωσα,
γιατί είναι ένα Θεϊκό σωματίδιο, είναι μια
φλόγα που βγήκε από το Θεϊκό Πνεύμα.
36 Εκτός από τον Θεό, μόνο τα πνεύματα
διαθέτουν πνευματική νοημοσύνη,
συνείδηση, βούληση και ελευθερία
βούλησης.
37 Πάνω από το ένστικτο και τις κλίσεις της
"σάρκας" [ψυχής] υψώνεται ένα φως, που
είναι το πνεύμα σας, και πάνω από αυτό το
φως ένας οδηγός, ένα εγχειρίδιο και ένας
κριτής, που είναι η συνείδηση. (86, 68)
38. Η ανθρωπότητα, μέσα στον υλισμό της,
Μου λέει: "Υπάρχει καθόλου η Βασιλεία του
Πνεύματος;" Αλλά σας απαντώ, ω άπιστοι,
είστε ο Θωμάς της "Τρίτης Εποχής". Τα
συναισθήματα συμπόνιας και ελέους, η
τρυφερότητα, η καλοσύνη και η
γενναιοδωρία δεν είναι χαρακτηριστικά του
σώματος, όπως δεν είναι και τα χαρίσματα
της χάρης που κουβαλάτε κρυμμένα μέσα
σας. Όλα αυτά τα συναισθήματα που έχουν
αποτυπωθεί στην καρδιά και το μυαλό σας,
όλες αυτές οι ικανότητες ανήκουν στο πνεύμα
και δεν πρέπει να το αρνείστε. Η "σάρκα"
είναι μόνο ένα περιορισμένο όργανο, αλλά το
πνεύμα δεν είναι: είναι σπουδαίο επειδή
είναι ένα άτομο του Θεού.
39 Αναζητήστε την έδρα του πνεύματός σας
στον πυρήνα της ύπαρξής σας και τη μεγάλη
σοφία στη δόξα της αγάπης. (147, 21 - 22)
40 Αληθινά σας λέω, από τις πρώτες ημέρες
της ανθρωπότητας, ο άνθρωπος είχε τη
διαισθητική γνώση ότι φέρει μέσα του μια
πνευματική οντότητα - μια οντότητα που, αν
και αόρατη, αποκαλύπτεται στα διάφορα
έργα της ζωής του.
41. Ο Κύριός σας έχει αποκαλύψει σε σας
κατά καιρούς την ύπαρξη του πνεύματος, τη
φύση του και την κρυμμένη ύπαρξή του.
Διότι, παρόλο που την κουβαλάτε μέσα σας,
το πέπλο με το οποίο σας περιβάλλει η
υλοποίησή σας είναι τόσο πυκνό που

Η έννοια/καθήκον της ψυχής, του πνεύματος
και της συνείδησης στον άνθρωπο
30 Το σώμα θα μπορούσε να υπάρχει χωρίς
πνεύμα, μόνο μέσω της έμψυχης σωματικής
ζωής- αλλά τότε δεν θα ήταν ανθρώπινο ον.
Θα διέθετε ψυχή και θα ήταν χωρίς πνεύμα,
αλλά δεν θα μπορούσε τότε να καθοδηγεί τον
εαυτό του, ούτε θα ήταν το υπέρτατο ον,
γνωρίζοντας τον νόμο μέσω της συνείδησης,
διακρίνοντας το καλό από το κακό και
λαμβάνοντας κάθε θεία αποκάλυψη. (59, 56)
31 Η συνείδηση θα φωτίσει το πνεύμα, και το
πνεύμα θα καθοδηγήσει το σώμα (πάνω στην
ψυχή). (71, 9)
32. Ενώ στον κόσμο κάποιοι τρέχουν πίσω
από το ψεύτικο μεγαλείο, άλλοι λένε ότι ο
άνθρωπος είναι ένα ασήμαντο πλάσμα
μπροστά στον Θεό, και υπάρχουν ακόμη και
εκείνοι που συγκρίνουν τον εαυτό τους με το
σκουλήκι της γης. Σίγουρα, το υλικό σας σώμα
μπορεί να σας φαίνεται μικρό εν μέσω της
δημιουργίας Μου, αλλά για Μένα δεν είναι,
λόγω της σοφίας και της ενδυνάμωσης με την
οποία το δημιούργησα.
33. Αλλά πώς μπορείτε να κρίνετε το μεγαλείο
της ύπαρξής σας από τις μετρήσεις του
σώματός σας; Δεν αισθάνεστε σε αυτό την
παρουσία του πνεύματος; Είναι μεγαλύτερο
από το σώμα σας, η ύπαρξή του είναι αιώνια,
το ταξίδι του άπειρο, δεν είστε σε θέση να
γνωρίζετε το τέλος της εξέλιξής του, όπως και
την προέλευσή του. Δεν θέλω να σας βλέπω
μικρούς, σας δημιούργησα για να φτάσετε
στο μεγαλείο. Ξέρετε πότε θεωρώ τον
άνθρωπο μικρό; Όταν έχει εκφυλιστεί στην
αμαρτία, γιατί τότε έχει χάσει την ευγένεια
και την αξιοπρέπειά του.
34. Εδώ και πολύ καιρό δεν έχετε πλέον
προσκολληθεί σε Μένα, δεν ξέρετε πλέον τι
είστε στην πραγματικότητα, επειδή έχετε
αφήσει πολλές ιδιότητες, ικανότητες και
χαρίσματα που ο Δημιουργός σας τοποθέτησε
μέσα σας να βρίσκονται σε αδράνεια στην
ύπαρξή σας. Κοιμάστε όσον αφορά το πνεύμα
και τη συνείδηση, και ακριβώς στις
πνευματικές τους ιδιότητες έγκειται το
πραγματικό μεγαλείο του ανθρώπου. Ζείτε
όπως τα όντα που είναι από αυτόν τον κόσμο,
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αδυνατείτε να διακρίνετε το πιο ευγενές και
αγνό στην ύπαρξή σας.
42. Πολλές αλήθειες που ο άνθρωπος
τόλμησε να αρνηθεί. Ωστόσο - η πίστη στην
ύπαρξη του πνεύματός του δεν ήταν ένα από
τα πράγματα που πολέμησε περισσότερο,
επειδή ο άνθρωπος ένιωσε και τελικά
κατάλαβε ότι η άρνηση του πνεύματός του θα
ήταν το ίδιο με την άρνηση του εαυτού του.
43. Όταν το ανθρώπινο σώμα εκφυλίστηκε
εξαιτίας των παθών, των ελαττωμάτων και
των αισθησιακών απολαύσεων, έγινε
αλυσίδα, σκοτεινή παρωπίδα, φυλακή και
εμπόδιο στην εκδίπλωση του πνεύματος. Παρ'
όλα αυτά, στις ώρες της δοκιμασίας του, ο
άνθρωπος δεν στερήθηκε ποτέ μια σπίθα
εσωτερικού φωτός για να τον βοηθήσει.
44 Αληθινά σας λέω, η υψηλότερη και
αγνότερη έκφραση του πνεύματος είναι η
συνείδηση, το εσωτερικό αυτό φως που κάνει
τον άνθρωπο τον πρώτο, τον υψηλότερο, τον
σπουδαιότερο και ευγενέστερο ανάμεσα σε
όλα τα πλάσματα που τον περιβάλλουν. (170,
56 - 60)
45 Λέω σε όλους τους ανθρώπους ότι ο
υψηλότερος και ωραιότερος τίτλος που
κατέχει ο άνθρωπος είναι αυτός του "παιδιού
του Θεού", αν και είναι απαραίτητο να τον
κερδίσει.
46. Ο σκοπός του Νόμου και των διδασκαλιών
είναι να σας αποκαλύψει τη γνώση της
αλήθειας Μου, ώστε να γίνετε άξια παιδιά
αυτού του Θεϊκού Πατέρα που είναι η
Υπέρτατη Τελειότητα. (267, 53)
47. Γνωρίζετε ότι δημιουργηθήκατε "κατ'
εικόνα και καθ' ομοίωσή Μου"- αλλά όταν το
λέτε αυτό, σκέφτεστε την ανθρώπινη μορφή
σας. Σας λέω, η εικόνα Μου δεν είναι εκεί,
αλλά στο πνεύμα σας, το οποίο, για να γίνει
σαν εμένα, πρέπει να τελειοποιηθεί ασκώντας
τις αρετές.
48. Είμαι η Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή, είμαι η
δικαιοσύνη και η καλοσύνη, και όλα αυτά
προέρχονται από τη Θεία Αγάπη.
Καταλαβαίνετε τώρα πώς πρέπει να είστε για
να είστε "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσή Μου";
(31,51 - 52)
49. Έχετε μια αντανάκλαση του Θείου μέσα
σας, είμαι πραγματικά μέσα σας. Η
νοημοσύνη, η βούληση, οι ικανότητες, οι
αισθήσεις και οι αρετές που διαθέτετε
αποτελούν μαρτυρία της ανώτερης φύσης

στην οποία ανήκετε και είναι μια ζωντανή
μαρτυρία προς τον Πατέρα από τον οποίο
προέρχεστε.
50. Κατά καιρούς, μέσω της ανυπακοής και
της αμαρτίας, μολύνετε και βεβηλώνετε την
εικόνα που φέρετε για Μένα στην ύπαρξή
σας. Τότε δεν Μου μοιάζετε, γιατί δεν αρκεί
να έχετε ανθρώπινο σώμα και πνεύμα για να
είστε εικόνα του Δημιουργού. Η αληθινή
ομοιότητα μαζί Μου είναι στο φως σας και
στην αγάπη σας για όλους τους γείτονές σας.
(225, 23 - 24)
51 Σας δημιούργησα "κατ' εικόνα και καθ'
ομοίωσή Μου" και αφού είμαι και Τρία και
Ένα, αυτή η Τριάδα υπάρχει και μέσα σας.
52. Το υλικό σας σώμα αντιπροσωπεύει τη
Δημιουργία λόγω του τέλειου σχεδιασμού και
της αρμονίας του. Το ενσαρκωμένο πνεύμα
σας είναι μια εικόνα του "Λόγου" που έγινε
άνθρωπος για να αφήσει ένα ίχνος αγάπης
στον κόσμο των ανθρώπων- και η συνείδησή
σας είναι μια λαμπερή σπίθα από το Θείο
Φως του Αγίου Πνεύματος. (220, 11 - 12)
53. Ποια αξία θα είχε το πνεύμα σας αν
λειτουργούσε μέσα σε ένα σώμα χωρίς
βούληση και χωρίς τις δικές του κλίσεις; Ο
αγώνας του πνεύματος με το σωματικό του
περίβλημα [ψυχή] είναι αυτός της δύναμης
εναντίον της δύναμης. Εκεί βρίσκει τη λυδία
λίθο με την οποία πρέπει να αποδείξει την
ανωτερότητά της και το μεγαλείο του
πνεύματός της. Είναι η δοκιμασία κατά την
οποία το πνεύμα συχνά υποκύπτει για μια
στιγμή στους πειρασμούς στους οποίους το
φέρνει ο κόσμος μέσω της "σάρκας". Είναι
τόσο μεγάλη η βία που ασκούν αυτοί (οι
πειρασμοί) στο πνεύμα, ώστε τελικά
αισθανθήκατε ότι μια υπερφυσική και
κακοήθης δύναμη σας σέρνει στην
καταστροφή και σας καταστρέφει μέσα στα
πάθη.
54 Πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη του
πνεύματος ενώπιον του Θεού! Η σάρκα δεν
έχει αναλάβει αυτή την ευθύνη. Δείτε πώς
αναπαύεται για πάντα στη γη όταν έρχεται ο
θάνατος. Πότε θα αποκτήσετε αξία, ώστε το
πνεύμα σας να γίνει άξιο να κατοικήσει σε πιο
τέλεια σπίτια από αυτό στο οποίο ζείτε;
55 Ο κόσμος σας προσφέρει στεφάνια που
μαρτυρούν μόνο ματαιοδοξία, υπερηφάνεια
και ψεύτικο μεγαλείο. Για το πνεύμα που
ξέρει να ξεπερνά αυτές τις ματαιότητες, ένα
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άλλο στεφάνι επιφυλάσσεται στη συνέχεια,
αυτό της σοφίας μου. (53, 9 - 11)
56. Η ζωή πρέπει να εκδηλώνεται
περισσότερο στο πνεύμα παρά στο σώμα.
Πόσοι πολλοί έχουν ζήσει σε αυτόν τον
κόσμο, αλλά πόσοι λίγοι έχουν ζήσει
πνευματικά, εκφράζοντας τη χάρη που
υπάρχει σε κάθε ανθρώπινο ον, σε εκείνη τη
θεϊκή σπίθα που ο Δημιουργός τοποθέτησε
στον άνθρωπο.
57 Αν οι άνθρωποι μπορούσαν να
διατηρήσουν τη διορατικότητα στο μυαλό
τους, θα μπορούσαν να δουν μέσω αυτής το
παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.
58. Το πνεύμα είναι σαν το βιβλίο της θείας
σοφίας μου. Πόσα πράγματα περιέχει!
Συνεχώς έχει κάτι να σας αποκαλύψει μερικές φορές αποκαλύψεις τόσο βαθιές που
σας είναι ακατανόητες.
59. Αυτή η σπίθα φωτός που υπάρχει σε κάθε
ανθρώπινο ον είναι ο δεσμός που συνδέει τον
άνθρωπο με το πνευματικό, είναι αυτό που
τον φέρνει σε επαφή με το υπερπέραν και με
τον Πατέρα του. (201, 37 - 40)
60. Ω, μακάρι η υλική σας φύση να μπορούσε
να απορροφήσει αυτό που το πνεύμα σας
λαμβάνει μέσω του δώρου της όρασης! Γιατί
το πνεύμα σας δεν παύει ποτέ να κοιτάζει,
παρόλο που το σώμα, λόγω της υλικής του
φύσης, δεν αντιλαμβάνεται τίποτα από αυτό.
Πότε θα μπορέσετε να κατανοήσετε το
πνεύμα σας; (266, 11)
61 Όσο εσείς, που δεν αγαπάτε τη ζωή επειδή
την αποκαλείτε σκληρή, δεν αναγνωρίζετε τη
σημασία της συνείδησης στον άνθρωπο, ούτε
την αφήνετε να σας καθοδηγήσει, δεν θα
βρείτε τίποτα αληθινό.
62 Η συνείδηση είναι αυτή που ανυψώνει το
πνεύμα σε μια ανώτερη ζωή πάνω από την
ύλη [ψυχή] και τα πάθη της. Η
πνευματοποίηση θα σας κάνει να νιώσετε τη
μεγάλη αγάπη του Θεού, αν καταφέρετε να
τη μετατρέψετε σε πράξη. Τότε θα
καταλάβετε το νόημα της ζωής, θα δείτε την
ομορφιά της και θα ανακαλύψετε τη σοφία
της. Τότε θα καταλάβετε γιατί την αποκάλεσα
ζωή.
63 Ποιος θα τολμήσει να απορρίψει αυτή τη
διδασκαλία, λέγοντας ότι δεν είναι αληθινή,
αφού τη γνωρίσει και την κατανοήσει;
64 Όταν καταλάβετε ότι η αληθινή σας αξία
βασίζεται στη συνείδησή σας, θα ζείτε σε

αρμονία με όλα όσα δημιούργησε ο Πατέρας
σας.
65 Τότε, η συνείδηση θα ομορφύνει τη φτωχή
ανθρώπινη ζωή- αλλά πριν από αυτό, ο
άνθρωπος πρέπει να απομακρυνθεί από όλα
τα πάθη που τον χωρίζουν από τον Θεό, για
να ακολουθήσει τον δρόμο της δικαιοσύνης
και της σοφίας. Τότε θα αρχίσει για σας η
αληθινή ζωή, η ζωή που σήμερα κοιτάζετε με
αδιαφορία, επειδή δεν ξέρετε τι περιφρονείτε
και δεν έχετε ιδέα για την τελειότητά της. (11,
44 - 48)
Ο ναός του Θεού στον άνθρωπο
66. Η αντίληψη που έχει η ανθρωπότητα για
Μένα είναι παιδαριώδης, επειδή δεν μπόρεσε
να κατανοήσει τις αποκαλύψεις που της
έδωσα αδιάκοπα. Για εκείνον που ξέρει να
προετοιμάζεται, είμαι ορατός και ψηλαφητός,
και παρών παντού- αλλά για εκείνον που δεν
έχει ευαισθησία, επειδή ο υλισμός τον έχει
σκληρύνει, είναι δύσκολο να καταλάβει ότι
υπάρχω, και αισθάνεται ότι είμαι πάρα πολύ
μακρινός, ότι είναι αδύνατον να Με
αισθανθεί ή να Με δει με οποιονδήποτε
τρόπο.
67. Ο άνθρωπος πρέπει να γνωρίζει ότι Με
φέρει μέσα του, ότι στο πνεύμα του και στο
φως της συνείδησής του κατέχει την καθαρή
παρουσία του Θείου. (83, 50 - 51)
68. Τα βάσανα που βαραίνουν τους
ανθρώπους αυτής της εποχής τους οδηγούν,
βήμα προς βήμα, χωρίς να το
συνειδητοποιούν, στις πύλες του εσωτερικού
αγιαστηρίου, μπροστά στις οποίες, μη
μπορώντας να συνεχίσουν, θα ρωτήσουν:
"Κύριε, πού είσαι;". Και μέσα από το ναό θα
ακουστεί η ευγενική φωνή του Διδασκάλου,
που θα τους λέει: "Είμαι εδώ, όπου πάντα
κατοικούσα - στη συνείδησή σας". (104, 50)
69. Γεννηθήκατε μέσα Μου. Έχετε λάβει
πνευματική και υλική ζωή από τον Πατέρα.
Και με μια μεταφορική έννοια, μπορώ να σας
πω ότι την ίδια στιγμή που γεννηθήκατε μέσα
Μου, γεννήθηκα κι Εγώ μέσα σας.
70 Γεννιέμαι στη συνείδησή σας, μεγαλώνω
καθώς μεγαλώνετε, και αποκαλύπτομαι
πλήρως στα έργα της αγάπης σας, ώστε να
μπορείτε να λέτε με χαρά: "Ο Κύριος είναι
μαζί μου". (138, 68 - 69)
71. Σήμερα είστε ακόμη μαθητές παιδιών και
δεν μπορείτε πάντα να καταλάβετε σωστά τη
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διδασκαλία Μου- αλλά προς το παρόν,
μιλήστε στον Θεό με την καρδιά σας, με τις
σκέψεις σας, και Εκείνος θα σας απαντήσει
από τα βάθη της ύπαρξής σας. Το μήνυμά
Του, που θα μιλήσει στη συνείδησή σας, θα
είναι μια καθαρή, σοφή φωνή αγάπης, την
οποία θα ανακαλύψετε σιγά-σιγά και στην
οποία θα συνηθίσετε αργότερα. (205, 47)
72. Σε αυτή την Τρίτη Εποχή, θα εγκαθιδρύσω
στην καρδιά των μαθητών Μου την Εκκλησία
του Αγίου Πνεύματος. Εκεί θα κατοικήσει ο
Δημιουργός Θεός, ο ισχυρός Θεός, ο Θεός
που έγινε άνθρωπος στη Δεύτερη Εποχή, ο
Θεός της άπειρης σοφίας. Ζει μέσα σας, αλλά
αν θέλετε να Τον αισθανθείτε και να
ακούσετε τον ήχο του λόγου Του, πρέπει να
προετοιμαστείτε εσωτερικά.
73 Αυτός που κάνει το καλό αισθάνεται την
παρουσία μου μέσα του, όπως και αυτός που
είναι ταπεινός ή βλέπει έναν αδελφό σε κάθε
γείτονα.
74. Μέσα στο πνεύμα σας υπάρχει ο ναός του
Αγίου Πνεύματος. Αυτό το βασίλειο είναι
άφθαρτο, δεν υπάρχουν καταιγίδες ή
τυφώνες ικανές να το γκρεμίσουν. Είναι
αόρατη και ανέγγιχτη από το ανθρώπινο
βλέμμα, οι πυλώνες της είναι η επιθυμία να
αναπτυχθεί στην καλοσύνη. Ο θόλος του είναι
η χάρη που ο Πατέρας χαρίζει στα παιδιά του,
η πύλη του είναι η αγάπη της Θείας Μητέραςγιατί όποιος χτυπήσει την πόρτα μου θα
αγγίξει την Καρδιά της Ουράνιας Μητέρας.
75. Μαθητές, ιδού η αλήθεια που ζει στην
εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, για να μην
είστε από εκείνους που παραστρατούν με
ψευδείς ερμηνείες. Οι πέτρινες εκκλησίες δεν
ήταν παρά ένα σύμβολο, και από αυτές δεν
θα παραμείνει ούτε μια πέτρα πάνω στην
άλλη.
76. Θέλω η φλόγα της πίστης να καίει πάντα
στο εσωτερικό σας βωμό και να
καταλαβαίνετε ότι με τα έργα σας θέτετε τα
θεμέλια πάνω στα οποία μια μέρα θα
στηριχθεί το μεγάλο ιερό. Δοκιμάζω όλους
τους ανθρώπους με τις διαφορετικές ιδέες
τους και ενεργώ σύμφωνα με αυτές, γιατί
όλους θα τους κάνω κοινωνούς της ανέγερσης
του ναού μου. (148,44-48)

Κεφάλαιο 33 - Άνδρας και γυναίκα,
γονείς και παιδιά, γάμος και
οικογένεια
Η σχέση μεταξύ συζύγου και συζύγου
1 Πριν ακόμα έρθετε στη γη, γνώριζα ήδη το
μονοπάτι της ζωής σας και τις κλίσεις σας- και
για 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 η καρδιά μιας γυναίκας.
Με αυτό θέλησα να σας δώσω μια βοήθεια,
ώστε να γίνετε ραβδί πίστης, ηθικής δύναμης
και ελέους για όσους το έχουν ανάγκη. (256,
55)
2. Ήθελα να μοιραστείτε την ευτυχία του να
είσαι πατέρας, και έτσι σας έκανα γονείς
ανθρώπων, ώστε να δώσετε μορφή σε τέτοια
όντα που θα σας έμοιαζαν και στα οποία θα
ενσαρκώνονταν τα πνευματικά όντα που σας
στέλνω. Εφόσον υπάρχει μητρική αγάπη στο
Θείο και Αιώνιο, ήθελα να υπάρχει ένα ον
στην ανθρώπινη ζωή που να την ενσαρκώνει,
και αυτό το ον είναι η γυναίκα.
3 Στην αρχή το ανθρώπινο ον χωρίστηκε σε
δύο μέρη, δημιουργώντας τα δύο φύλα, το
ένα - τον άνδρα, το άλλο - τη γυναίκα- σ'
αυτόν τη δύναμη, τη νοημοσύνη, την
αξιοπρέπεια- σ' αυτήν την τρυφερότητα, τη
χάρη, την ομορφιά. Το ένα - ο σπόρος, το
άλλο - η γόνιμη γη. Δείτε εδώ δύο όντα που
μόνο ενωμένα μπορούν να νιώσουν πλήρη,
τέλεια και ευτυχισμένα. Στην αρμονία τους θα
σχηματίσουν μια "σάρκα", μια θέληση και ένα
ιδανικό.
4 Όταν αυτή η ένωση εμπνέεται από το
Πνεύμα και την αγάπη, ονομάζεται γάμος.
(38, 29 - 31)
5 Αληθινά, σας λέω: Βλέπω ότι σε αυτή την
εποχή ο άνδρας και η γυναίκα έχουν
απομακρυνθεί από τους τρόπους τους.
6 Ανακαλύπτω άνδρες που δεν εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις τους, γυναίκες που
αποφεύγουν τη μητρότητα, και άλλες που
μπαίνουν στις σφαίρες που προορίζονται για
τον άνδρα, μολονότι σας είπαν από την
αρχαιότητα ότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της
γυναίκας.
7 η γυναίκα ας μη νιώθει ότι απογοητεύεται
γι' αυτό- επειδή, τώρα σας λέω ότι η γυναίκα
είναι η καρδιά του άνδρα.
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8 γι' αυτό καθιέρωσα και καθαγίασα τον
γάμο. Γιατί στην ένωση αυτών των δύο όντων,
που είναι πνευματικά ίσα αλλά σωματικά
διαφορετικά, υπάρχει η τέλεια κατάσταση.
(66, 68 - 69)
9 Πόσο λίγοι είναι αυτοί που προσπαθούν να
ζήσουν στον παράδεισο της ειρήνης, του
φωτός και της αρμονίας, εκπληρώνοντας με
αγάπη τους θεϊκούς νόμους.
10. Πολύ μακρύς είναι ο δρόμος που έχουν
διανύσει οι άνθρωποι, αλλά εξακολουθούν να
προτιμούν να τρώνε τους απαγορευμένους
καρπούς που μόνο πόνο και απογοήτευση
συσσωρεύουν στη ζωή τους. Οι
απαγορευμένοι καρποί είναι εκείνοι που, αν
και είναι καλοί επειδή τους δημιούργησε ο
Θεός, μπορούν να γίνουν επιβλαβείς για τον
άνθρωπο, αν δεν έχει προετοιμαστεί σωστά ή
αν τους χρησιμοποιεί υπερβολικά.
11 Ο άνδρας και η γυναίκα παίρνουν τον
καρπό της ζωής χωρίς προετοιμασία και δεν
συνειδητοποιούν την ευθύνη τους απέναντι
στον Δημιουργό όταν γεννούν νέα όντα για
ενσάρκωση στη γη. (34, 12 - 14)
12 Κάποιοι Με ρωτούν: "Κύριε, είναι η
ανθρώπινη αγάπη απαράδεκτη και απεχθής
στα μάτια Σου, και εγκρίνεις μόνο την
πνευματική αγάπη;"
13 Όχι, άνθρωποι. Είναι αλήθεια ότι τα
υψηλότερα και αγνότερα συναισθήματα
αγάπης ανήκουν στο πνεύμα, αλλά έβαλα
επίσης μια καρδιά στο ανθρώπινο σώμα για
να μπορεί να αγαπάει, και του έδωσα
συναισθήματα για να μπορεί μέσω αυτών να
αγαπάει όλα όσα το περιβάλλουν.
14. Η αγάπη, της οποίας οι ρίζες βρίσκονται
μόνο στο σωματικό, είναι ιδιόμορφη για τα
όντα χωρίς λογική, επειδή δεν έχουν
συνείδηση που να φωτίζει την πορεία τους.
Επιπλέον, σας λέω ότι από τις καλές ενώσεις
θα βγαίνουν πάντα καλοί καρποί και μέσα σε
αυτούς θα ενσαρκώνονται όντα του φωτός.
(127,7 - 8, 10)
15. Δεν σας ζητώ να κάνετε υπεράνθρωπες
θυσίες. Δεν ζήτησα από τον άνδρα να πάψει
να είναι άνδρας για να Με ακολουθήσει, ούτε
ζήτησα από τη γυναίκα να πάψει να είναι
άνδρας για να εκπληρώσει ένα πνευματικό
καθήκον. Δεν χώρισα τον άντρα από τη
σύντροφό του, ούτε την απομάκρυνα από τον
άντρα της για να Με υπηρετήσει, ούτε είπα
στους γονείς να εγκαταλείψουν τα παιδιά

τους ή να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για
να Με ακολουθήσουν.
16 Στον έναν και στον άλλο τους έδωσα να
καταλάβουν, όταν τους έκανα "εργάτες σ'
αυτόν τον αμπελώνα", ότι για να είναι δούλοι
Μου δεν πρέπει να πάψουν να είναι
άνθρωποι, και ότι, επομένως, πρέπει να
καταλάβουν πώς να δίνουν στον Θεό ό,τι του
ανήκει και στον κόσμο ό,τι του αναλογεί.
(133, 55 - 56)
Η φύση και η αποστολή του ανθρώπου
17. Σε εσάς τους άνδρες έχω παραχωρήσει
μια κληρονομιά, μια περιουσία, μια σύζυγο
που σας εμπιστεύτηκα για να την αγαπάτε και
να τη φροντίζετε. Και όμως, ο σύντροφός σας
ήρθε σε Μένα, θρηνώντας και κλαίγοντας
μπροστά Μου εξαιτίας της έλλειψης
κατανόησης που έχετε.
18 Σας είπα ότι είστε δυνατοί, ότι
δημιουργηθήκατε "κατ' εικόνα και καθ'
ομοίωσή μου". Ωστόσο, δεν σας είπα να
ταπεινώσετε τη γυναίκα και να την κάνετε
σκλάβα σας.
19 Σας έκανα δυνατούς για να Με
εκπροσωπείτε στο σπίτι σας: δυνατούς στην
αρετή, στο ταλέντο, και σας έδωσα ως
συμπλήρωμα στη γήινη ζωή σας, ως
σύντροφο, τη γυναίκα, ώστε στην αμοιβαία
αγάπη να βρείτε τη δύναμη να
αντιμετωπίσετε τις δοκιμασίες και τις
μεταβαλλόμενες τύχες. (6, 61)
20. Σκεφτείτε, άνδρες, ότι συχνά ήσασταν
εσείς που ρίξατε στα δίχτυα σας ενάρετες
γυναίκες, αναζητώντας σε αυτές τις
ευαίσθητες και αδύναμες πλευρές. Αλλά
εκείνους τους καθρέφτες που ήταν διαυγείς
και που τώρα είναι θολοί, θα τους κάνετε να
αντανακλούν ξανά την καθαρότητα και την
ομορφιά του πνεύματός τους.
21 Γιατί σήμερα περιφρονείτε αυτούς που
παρασύρατε σε μια διεφθαρμένη ζωή; Γιατί
παραπονιέστε για τον εκφυλισμό των
γυναικών; Καταλάβετε ότι αν τους είχατε
οδηγήσει στον δρόμο του νόμου μου, που
είναι ο νόμος της καρδιάς και του πνεύματος,
του σεβασμού και της φιλανθρωπίας,
αγαπώντας τους με την αγάπη που εξυψώνει
και όχι με το πάθος που εξευτελίζει, δεν θα
είχατε λόγο να κλαίτε και να παραπονιέστε,
και δεν θα είχαν πέσει.
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22 Ο άνδρας αναζητά και αναμένει την αρετή
και την ομορφιά από τη γυναίκα. Αλλά γιατί
ζητάτε αυτό που δεν σας αξίζει;
23 Βλέπω ότι εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι
έχετε μεγάλες αρετές, αν και έχετε λίγες.
Ξαναχτίστε με τα έργα, τα λόγια και τις
σκέψεις σας ό,τι καταστρέψατε και δώστε
στην εντιμότητα, την ηθική και την αρετή την
αξία που έχουν.
24. Αν αγωνιστείτε με αυτόν τον τρόπο,
άνδρες, θα βοηθήσετε τον Ιησού στο έργο της
σωτηρίας του, και η καρδιά σας θα γεμίσει με
χαρά όταν θα βλέπετε τα σπίτια να τιμώνται
από καλές συζύγους και έντιμες μητέρες. Η
χαρά σας θα είναι μεγάλη όταν δείτε την
αρετή να επιστρέφει σε εκείνους που την
είχαν χάσει.
25 Η σωτηρία είναι για όλους. Γιατί να μη
σωθεί ακόμη και ο μεγαλύτερος αμαρτωλός;
Γι' αυτό σας λέω, άνδρες: Εργαστείτε μαζί
Μου για να σώσετε εκείνους που έχετε
οδηγήσει στην καταστροφή, ενσταλάζοντάς
τους νέα ελπίδα με το φως της Διδασκαλίας
Μου. Αφήστε τις στοργικές σκέψεις Μου να
φτάσουν στα μυαλά και τις καρδιές τους.
Φέρε τα μηνύματά μου και στις φυλακές και
στα νοσοκομεία, ακόμη και στους τόπους του
βάλτου. Γιατί εκεί θα κλαίνε από τύψεις και
πόνο επειδή δεν ήταν αρκετά δυνατοί όταν ο
κόσμος με τους πειρασμούς του τους
παρέσυρε στην καταστροφή.
26 Κάθε γυναίκα ήταν κάποτε παιδί, κάθε
γυναίκα ήταν κάποτε παρθένα, γι' αυτό και
μπορούσες να προσεγγίσεις την καρδιά της με
συμπάθεια.
27. Θα χρησιμοποιήσω εκείνους τους
ανθρώπους που δεν έχουν στιγματίσει αυτές
τις αρετές και θα τους αναθέσω αυτό το έργο.
Θυμηθείτε ότι σας είπα: "Από τα έργα σας θα
γίνετε γνωστοί". Επιτρέψτε στο Πνεύμα να
μιλήσει μέσω της γήινης εκδήλωσης.
28. Αλλά σε εκείνους που δεν ήταν πρόθυμοι
να σεβαστούν τη γοητεία της αγάπης που
τοποθετήθηκε από Μένα σε αυτό το ον, λέω:
Γιατί λέτε ότι αγαπάτε, ενώ δεν είναι αγάπη
που αισθάνεστε; Γιατί δίνεις αφορμή στους
άλλους να πέσουν και εσένα δεν σε
σταματάει τίποτα; Σκεφτείτε: Τι θα
αισθανόταν η καρδιά σας αν αυτό που κάνετε
σε αυτά τα αποφυλλωμένα λουλούδια
γινόταν στη μητέρα σας, στην αδελφή σας ή
στην αγαπημένη και γι' αυτό σεβαστή σύζυγό

σας; Έχετε σκεφτεί ποτέ τις πληγές που έχετε
προκαλέσει στους γονείς εκείνων που τους
μεγάλωσαν με τόση αγάπη;
29 Ρωτήστε την καρδιά σας με τακτική
εξέταση στο φως της συνείδησης, αν μπορείτε
να θερίσετε ό,τι δεν έχετε σπείρει.
30 Τι ετοιμάζετε για τη μελλοντική σας ζωή,
αν συνεχίζετε να βλάπτετε τους γείτονές σας;
Πόσα θα είναι τα θύματά σας; Ποιο θα είναι
το τέλος σας; Αλήθεια σας λέω, έχετε κάνει
θύματα πολλούς στη δίνη των παθών σαςκάποιοι ανήκουν στο παρόν σας και οι άλλοι
στο παρελθόν σας.
31 Θέλω η καρδιά και το στόμα, που ήταν
τόπος απιστίας και ψεύδους, να γίνουν τόπος
αλήθειας και αγνής αγάπης.
32 Φωτίστε το δρόμο των γειτόνων σας με το
λόγο και το παράδειγμά σας, ώστε να γίνετε
σωτήρες των πεσμένων γυναικών. Μακάρι ο
καθένας από εσάς να έσωζε τουλάχιστον ένα!
33 Μη μιλάτε άσχημα γι' αυτή τη γυναίκα,
γιατί ο κακός λόγος που πληγώνει έναν, θα
πληγώσει όλους όσους τον ακούσουν -γιατί
από εκείνη τη στιγμή και εκείνοι θα γίνουν
κακοί κριτές.
34. Να σέβεστε τους τρόπους δράσης και τα
μυστικά των άλλων, γιατί δεν είναι δική σας
δουλειά να τους κρίνετε. Προτιμώ τους
ανθρώπους που έχουν πέσει στην αμαρτία
και τους οποίους θα αποκαταστήσω παρά
τους υποκριτές που επιδεικνύουν αγνότητα
και όμως αμαρτάνουν. Προτιμώ έναν μεγάλο
αμαρτωλό, αλλά ειλικρινή, από την
προσποίηση της ψεύτικης αρετής. Αν θέλετε
να στολιστείτε, ας είναι τα εορταστικά
ενδύματα της ειλικρίνειας.
35 Αν βρεις μια ενάρετη γυναίκα με υψηλά
αισθήματα και νιώσεις ανάξιος να έρθεις σε
αυτήν, αν και την αγαπάς, και στη συνέχεια
την ταπεινώσεις και την περιφρονήσεις και,
αφού υποστείς και αναγνωρίσεις την
παράβασή σου, στραφείς σε αυτήν για
παρηγοριά, θα χτυπήσεις μάταια την πόρτα
της.
36 Αν όλες οι γυναίκες που έπαιξαν ρόλο στη
ζωή του κάθε άνδρα είχαν λάβει από αυτόν το
λόγο και το αίσθημα της αγάπης, του
σεβασμού και της κατανόησης, ο κόσμος σας
δεν θα βρισκόταν στο αποκορύφωμα της
αμαρτίας όπου βρίσκεται. (235,18 - 32)
Η γυναίκα, σύζυγος και μητέρα
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37. Γυναίκες, είστε εσείς που με την προσευχή
σας διατηρείτε την ελάχιστη ειρήνη που
υπάρχει στη γη - εκείνες που, ως πιστοί
φύλακες του σπιτιού, φροντίζετε να μην του
λείπει η ζεστασιά της αγάπης. Με αυτόν τον
τρόπο ενώνεστε με τη Μαρία, τη Μητέρα σας,
για να σπάσετε την υπερηφάνεια του
ανθρώπου. (130, 53)
38. Γυναίκες που βρέχετε το μονοπάτι αυτού
του κόσμου με τα δάκρυά σας και
σημαδεύετε το πέρασμά σας από αυτή τη ζωή
με αίμα: Ξεκουραστείτε μαζί Μου, ώστε να
αποκτήσετε νέα δύναμη και να συνεχίσετε να
είστε το καταφύγιο της αγάπης, η φωτιά του
σπιτιού, το ισχυρό θεμέλιο του σπιτιού που
σας εμπιστεύτηκα στη γη. Για να συνεχίσετε
να είστε ο κορυδαλλός που τα φτερά του
καλύπτουν τη σύζυγο και τα παιδιά. Σας
ευλογώ.
39 Υψώνω τον άνδρα και τη θέση της
γυναίκας στα δεξιά του άνδρα. Αγιάζω τον
γάμο και ευλογώ την οικογένεια.
40. Αυτή τη στιγμή έρχομαι με τη ρομφαία της
αγάπης για να διορθώσω όλα τα πράγματα,
αφού προηγουμένως είχαν εκτοπιστεί από
τον άνθρωπο. (217, 29 - 31)
41 Αληθινά σας λέω, η ανθρώπινη ανανέωση
πρέπει να ξεκινήσει από τη γυναίκα, ώστε οι
καρποί της, που θα είναι οι αυριανοί άνδρες,
να είναι απαλλαγμένοι από τα ελαττώματα
που σας οδήγησαν στον εκφυλισμό.
42 Μετά από αυτό, θα είναι στο χέρι του
άνδρα να κάνει το μέρος του σε αυτό το έργο
της αποκατάστασης- επειδή, όποιος έχει
διαφθείρει μια γυναίκα, θα πρέπει να την
αναστήσει ξανά.
43 σήμερα σας ενέπνευσα να σώσετε τη
γυναίκα που σκόνταψε στο μονοπάτι της- και
όταν Μου παρουσιάσετε αυτή που σώσατε,
θα της δώσω ένα λουλούδι, ευλογίες και μια
πολύ μεγάλη ειρήνη για να μην ξαναπέσει- θα
της δώσω ένα λουλούδι, ευλογίες και μια
πολύ μεγάλη ειρήνη για να μην ξαναπέσει.
44 Αν εκτελέσετε αυτό το έργο με αυτόν τον
τρόπο, τα όντα που έχουν πληγωθεί από τον
κόσμο θα νιώσουν την αγάπη του Ιησού να
εισέρχεται στις καρδιές τους.
45 Θα το ακούσω όταν Μου λένε στην
προσευχή τους: "Πατέρα μου, μην κοιτάς την
αμαρτία μου, κοίτα μόνο τον πόνο μου. Μην
κρίνετε την αχαριστία μου, κοιτάξτε μόνο τη
θλίψη μου". Εκείνη τη στιγμή, η παρηγοριά

Μου θα κατέβει σε αυτή τη βασανισμένη
καρδιά, και θα εξαγνιστεί με δάκρυα. Αν
ήξερες μόνο ότι η προσευχή του αμαρτωλού
είναι πιο έντονα αισθητή από εκείνη του
υπερήφανου που νομίζει ότι είναι δίκαιος και
αγνός. (235, 16 - 17, 43 - 45)
46. Για την αγάπη με την οποία σας έδωσα
ζωή, οι άνθρωποι δείχνουν ελάχιστα στοιχεία
ή χαρακτηριστικά. 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
κοστίζει θυσίες. (242, 39)
47. Σε εσάς τις στείρες γυναίκες, ο Δάσκαλος
λέει: Επιθυμήσατε πολύ και ζητήσατε να γίνει
η μήτρα σας πηγή ζωής και ελπίζατε ότι ένα
βράδυ ή ένα πρωί θα ακουστεί μέσα σας ο
παλμός μιας τρυφερής καρδιάς. Αλλά οι
μέρες και οι νύχτες πέρασαν και μόνο λυγμοί
ξέφυγαν από την αγκαλιά σας, επειδή κανένα
παιδί δεν χτύπησε την πόρτα σας.
48. Πόσοι από εσάς που Με ακούτε, και που
έχετε στερηθεί κάθε ελπίδα από την
επιστήμη, θα πρέπει να γίνετε καρποφόροι,
ώστε να πιστέψετε στη δύναμή Μου, και
πολλοί να Με αναγνωρίσουν μέσω αυτού του
θαύματος. Παρακολουθήστε και κάντε
υπομονή. Μην ξεχνάτε τα λόγια Μου! (38, 42
- 43)
Η εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων
49. Οι πατέρες της οικογένειας, αποφύγετε τα
λάθη και τα κακά παραδείγματα. Δεν απαιτώ
τελειότητα από εσάς, μόνο αγάπη και
φροντίδα για τα παιδιά σας. Προετοιμαστείτε
πνευματικά και σωματικά, γιατί στο Πέρα
υπάρχουν μεγάλες λεγεώνες πνευμάτων που
περιμένουν τη στιγμή να γίνουν άνθρωποι
ανάμεσά σας.
50 Θέλω μια νέα ανθρωπότητα, που να
αυξάνεται και να πολλαπλασιάζεται όχι μόνο
σε αριθμό, αλλά και σε αρετή, ώστε οι
άνθρωποι να δουν την πόλη της επαγγελίας
να πλησιάζει, και τα παιδιά τους να φτάσουν
να κατοικήσουν στη Νέα Ιερουσαλήμ.
51 Θέλω η γη να γεμίσει με ανθρώπους καλής
θέλησης που είναι καρποί αγάπης.
52 Καταστρέψτε τα Σόδομα και τα Γόμορρα
αυτού του καιρού, μην επιτρέψετε στην
καρδιά σας να συνηθίσει τις αμαρτίες τους,
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και μην την κάνετε σαν τους κατοίκους τους.
(38, 44 -47)
53. Δείξτε στα παιδιά σας τον δρόμο με ζήλο,
διδάξτε τους να εκπληρώνουν τους Νόμους
του Πνεύματος και της Ύλης- και αν τους
παραβιάζουν, επιπλήξτε τα, γιατί εσείς, ως
γονείς, Με εκπροσωπείτε στη γη. Θυμηθείτε
λοιπόν τον Ιησού, ο οποίος, γεμάτος ιερή
οργή, έδωσε στους εμπόρους της Ιερουσαλήμ
ένα μάθημα για όλους τους αιώνες,
υπερασπιζόμενος την υπόθεση του Θεού,
τους αμετάβλητους νόμους. (41, 57)
54. Σήμερα δεν είστε πια μικρά παιδιά και
μπορείτε να καταλάβετε το νόημα των
διδασκαλιών μου. Γνωρίζετε επίσης ότι το
πνεύμα σας δεν γεννήθηκε την ίδια στιγμή με
το σώμα που κατέχετε και ότι η προέλευση
του ενός δεν είναι η προέλευση του άλλου.
Αυτά τα παιδιά που κρατάτε στην αγκαλιά
σας κουβαλούν αθωότητα στην καρδιά τους,
αλλά στο μυαλό τους κρύβουν ένα παρελθόν
που μερικές φορές είναι μεγαλύτερο και πιο
σκοτεινό από αυτό των γονιών τους. Πόσο
μεγάλη είναι η ευθύνη εκείνων που πρέπει να
περιθάλψουν αυτές τις καρδιές, ώστε το
πνεύμα τους να προοδεύσει στο μονοπάτι της
ανάπτυξής του.
55. Μην αντιμετωπίζετε τα παιδιά σας με
λιγότερη αγάπη εξαιτίας αυτού. Να θυμάστε
ότι δεν ξέρετε ποιοι είναι, ούτε τι έχουν κάνει.
Αντίθετα, αυξήστε τη στοργή και την αγάπη
σας γι' αυτούς και ευχαριστήστε τον Πατέρα
σας που έβαλε το έλεός του μέσα σας για να
σας κάνει οδηγούς και συμβούλους των
πνευματικών αδελφών σας, για τους οποίους
είστε προσωρινοί γονείς όσον αφορά το σώμα
και το αίμα τους. (56, 31 - 32)
56. Λέω στους οικογενειάρχες ότι, όπως
ακριβώς ανησυχούν για το υλικό μέλλον των
παιδιών τους, θα πρέπει να ανησυχούν και
για το πνευματικό τους μέλλον, λόγω της
αποστολής που έχουν φέρει στον κόσμο από
αυτή την άποψη. (81, 64)
57. Να ξέρετε ότι το πνεύμα, όταν
ενσαρκώνεται, φέρνει μαζί του όλες τις
ικανότητές του, ότι το πεπρωμένο του είναι
ήδη γραμμένο και ότι επομένως δεν
χρειάζεται να λάβει τίποτα στον κόσμο.
Φέρνει μαζί του ένα μήνυμα ή ένα έργο
εξιλέωσης. Μερικές φορές θερίζει έναν (καλό)
σπόρο και άλλες φορές πληρώνει ένα χρέος.

Αλλά πάντα, σε αυτή τη ζωή, λαμβάνει ένα
μάθημα αγάπης που του δίνει ο Πατέρας του.
58. Εσείς που καθοδηγείτε τα παιδιά σας σε
αυτή τη ζωή, φροντίστε ώστε, όταν τελειώσει
ο καιρός της παιδικής αθωότητας, να
ακολουθήσουν το μονοπάτι του Νόμου Μου.
Αφυπνίστε τα συναισθήματά τους,
αποκαλύψτε τους τις ικανότητές τους και
εμπνεύστε τους πάντα για το καλό, και
πραγματικά σας λέω, όποιον φέρνετε σε
Μένα με αυτόν τον τρόπο θα ξεχειλίζει από το
φως που ακτινοβολεί από τη Θεία Φωτιά που
είναι η αγάπη Μου. (99, 64 - 65)
59. Πνευματικά έχετε ήδη διανύσει πολύ
δρόμο, και τώρα εκπλήσσεστε με τη
διαίσθηση και το ξεδίπλωμα που
αποκαλύπτουν οι νέες γενιές από την πιο
τρυφερή τους παιδική ηλικία. Γιατί είναι
πνεύματα που έχουν βιώσει πολλά και τώρα
έρχονται ξανά για να προωθήσουν την
ανθρωπότητα - άλλοι με τους τρόπους του
πνεύματος και άλλοι με τους τρόπους του
κόσμου, ανάλογα με τις ικανότητές τους και
την αποστολή τους. Αλλά μαζί τους όλοι οι
άνθρωποι θα βρουν εσωτερική γαλήνη. Αυτά
τα όντα για τα οποία σας μιλάω θα είναι τα
παιδιά σας. (220, 14)
60. Πιστεύετε ότι ένα παιδί, μπροστά στο
κακό παράδειγμα ενός επίγειου πατέρα που
είναι φαύλος ή κακός, διαπράττει σφάλμα αν
δεν ακολουθήσει τον τρόπο ζωής του; Ή
πιστεύετε ότι το παιδί είναι υποχρεωμένο να
ακολουθήσει τα βήματα των γονέων του;
61 Αληθινά, σας λέω, η συνείδηση και η
λογική θα είναι αυτές που θα σας οδηγήσουν
στο σωστό δρόμο. (271, 33 - 34)
62. Η ευλογημένη αθωότητα έχει μολυνθεί
από τη διαφθορά του κόσμου, οι νέοι
ακολουθούν το μονοπάτι της σε πορεία που
κόβει την ανάσα, και οι παρθένες έχουν χάσει
επίσης τη σεμνότητα, την αγνότητα και την
αγνότητα. Όλες αυτές οι αρετές έχουν
εξαφανιστεί από τις καρδιές τους. Έχουν
θρέψει τα κοσμικά πάθη και επιθυμούν μόνο
τις απολαύσεις που τους οδηγούν στην
καταστροφή.
63. Σας μιλάω με σαφήνεια, ώστε να
μπορέσετε να ξεκινήσετε και να κάνετε ένα
σταθερό βήμα στην ανάπτυξη του πνεύματός
σας. (344, 48)
64 Αναζωπυρώστε στους νέους την αγάπη για
τον πλησίον, δώστε τους μεγάλα και ευγενή
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ιδανικά, γιατί οι νέοι θα είναι αυτοί που
αύριο θα αγωνιστούν για την επίτευξη μιας
ύπαρξης στην οποία θα λάμπει η δικαιοσύνη,
η αγάπη και η ιερή ελευθερία του πνεύματος.
Ετοιμαστείτε, γιατί η μεγάλη μάχη για την
οποία μιλούν οι προφητείες δεν έχει έρθει
ακόμα. (139, 12)

έλλειψης πνευματικότητας στην
ανθρωπότητα.
71. Παρθένοι αυτού του λαού: ξυπνήστε και
ετοιμαστείτε για μάχη! Μην τυφλώνεστε από
τα πάθη της καρδιάς, μην αφήνετε τον εαυτό
σας να τυφλωθεί από το εξωπραγματικό.
Αναπτύξτε τα χαρίσματα της διαίσθησης, της
έμπνευσης, της ευαισθησίας και της
λεπτότητάς σας. Γίνετε δυνατοί στην αλήθεια,
και θα έχετε τα καλύτερα όπλα σας έτοιμα για
να αντιμετωπίσετε τη μάχη αυτής της ζωής.
72. Για να μεταδώσετε την αγάπη με το αίμα
σας, για να βοηθήσετε τα παιδιά σας με την
ουσία της ζωής, που είναι η αγάπη για την
οποία σας μιλάω τόσο πολύ, πρέπει πρώτα να
τη βιώσετε, να την αφήσετε να σας
διαπεράσει και να τη νιώσετε βαθιά. Αυτό
είναι που η διδασκαλία μου θέλει να επιτύχει
στις καρδιές σας. (307, 31 - 36)

Μια λέξη προς τα παιδιά και τις παρθένες
65. Όλοι εσείς, παιδιά, έχετε σε Μένα έναν
Θεϊκό Πατέρα, και αν σας έδωσα
ανθρώπινους γονείς στην υλική ζωή, ήταν για
να δώσουν ζωή στο σώμα σας και να
εκπροσωπήσουν μαζί σας τον Ουράνιο
Πατέρα σας. Σας είπα: "Θα αγαπάτε τον Θεό
περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα",
και πρόσθεσα: "Θα τιμάς τον πατέρα σου και
τη μητέρα σου". Μην παραμελείτε, επομένως,
τα καθήκοντά σας. Αν δεν έχετε αναγνωρίσει
με ευγνωμοσύνη την αγάπη των γονέων σας,
και τους έχετε ακόμα στον κόσμο, ευλογήστε
τους και αναγνωρίστε τα προσόντα τους. (9,
19)
66. Την ημέρα αυτή απευθύνομαι ιδιαίτερα
στα κορίτσια που αύριο θα πρέπει να
φωτίσουν με την παρουσία τους τη ζωή ενός
νέου σπιτιού, τα οποία θα πρέπει να
γνωρίζουν ότι η καρδιά του συζύγου και η
καρδιά της μητέρας είναι φώτα που φωτίζουν
αυτό το ιερό, όπως το Πνεύμα φωτίζει τον
εσωτερικό ναό.
67 Προετοιμαστείτε ήδη από τώρα, ώστε η
νέα σας ζωή να μη σας εκπλήξειπροετοιμάστε ήδη από τώρα το μονοπάτι στο
οποίο θα βαδίσουν τα παιδιά σας - εκείνα τα
πνευματικά όντα που περιμένουν την ώρα να
πλησιάσουν την αγκαλιά σας, να πάρουν
μορφή και ανθρώπινη ζωή, να εκπληρώσουν
ένα καθήκον.
68 Γίνετε συνεργάτες μου στα σχέδια της
αποκατάστασής μου, στο έργο μου της
ανανέωσης και της δικαιοσύνης.
69. Απομακρυνθείτε από τους πολλούς
πειρασμούς που περιβάλλουν τα βήματά σας
αυτή την εποχή. Προσευχηθείτε για τις
αμαρτωλές πόλεις, όπου τόσες γυναίκες
χάνονται, όπου τόσα ιερά βεβηλώνονται και
όπου τόσα λυχνάρια σβήνουν.
70. Διαδώστε με το παράδειγμά σας τον
σπόρο της ζωής, της αλήθειας και του φωτός,
που θα σταματήσει τις συνέπειες της

Γάμος και οικογένεια
73. Ο Νόμος του Γάμου κατέβηκε ως φως που
μίλησε μέσω του πνεύματος των Αρχηγών,
ώστε να αναγνωρίσουν ότι η ένωση του
άνδρα και της γυναίκας σηματοδοτεί μια
διαθήκη με τον Δημιουργό. Ο καρπός αυτής
της ένωσης είναι το παιδί στο οποίο ρέει μαζί
το αίμα των γονέων του ως απόδειξη ότι αυτό
που ενώθηκε ενώπιον του Θεού δεν μπορεί
να διαλυθεί στη γη.
74. Αυτή η ευτυχία που νιώθουν ο πατέρας
και η μητέρα όταν έχουν γεννήσει ένα παιδί
είναι παρόμοια με εκείνη που βίωσε ο
Δημιουργός όταν έγινε Πατέρας, δίνοντας ζωή
στα πολυαγαπημένα Του παιδιά. Αργότερα,
όταν σας έδωσα νόμους μέσω του Μωυσή,
ώστε να καταλάβετε το σύντροφο της
επιλογής και να μην επιθυμείτε τη γυναίκα
του γείτονά σας, ήταν επειδή οι άνθρωποι,
λόγω της ελεύθερης βούλησής τους, είχαν
ξεστρατίσει στους δρόμους της μοιχείας και
των παθών.
75. Αφού πέρασε αυτός ο χρόνος, ήρθα στον
κόσμο εν Χριστώ και ανύψωσα τον γάμο και
μαζί με αυτόν την ανθρώπινη ηθική και
αρετή, μέσω της ευγενικής Μου διδασκαλίας,
η οποία είναι πάντα ο νόμος της αγάπης.
Μίλησα με παραβολές για να κάνω τον λόγο
μου αξέχαστο, και έκανα τον γάμο ιερό
θεσμό.
76. Τώρα που βρίσκομαι ανάμεσά σας εκ
νέου, σας ζητώ, άνδρες και γυναίκες: Τι έχετε
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κάνει με το γάμο; πόσο λίγοι μπορούν να
απαντήσουν ικανοποιητικά! Ο ιερός μου
θεσμός έχει βεβηλωθεί, από την πηγή της
ζωής, την πηγή του θανάτου και του πόνου.
Πάνω στο καθαρό άσπρο αυτού του νομικού
φύλλου υπάρχουν οι λεκέδες και τα σημάδια
του συζύγου και της συζύγου. Ο καρπός που
θα έπρεπε να είναι γλυκός είναι πικρός, και το
ποτήρι που πίνουν οι άνθρωποι είναι γεμάτο
χολή.
77 Απομακρύνεστε από τους νόμους μου, και
όταν σκοντάφτετε, αναρωτιέστε φοβισμένοι:
Γιατί υπάρχει τόσος πόνος; Επειδή οι
επιθυμίες της σάρκας πάντα υπερθεμάτιζαν
της φωνής της συνείδησης. Τώρα σας ρωτώ:
Γιατί δεν έχετε ειρήνη, παρόλο που σας έχω
δώσει όλα τα απαραίτητα για να είστε
ευτυχισμένοι;
78. Έχω απλώσει έναν γαλάζιο μανδύα στο
στερέωμα του ουρανού, ώστε κάτω από
αυτόν να χτίσετε τις "φωλιές της αγάπης" σας,
ώστε εκεί, μακριά από τους πειρασμούς και
τις αγκυλώσεις του κόσμου, να ζήσετε με την
απλότητα των πουλιών- γιατί με την απλότητα
και την ειλικρινή προσευχή μπορεί κανείς να
νιώσει την ειρήνη της Βασιλείας μου και την
αποκάλυψη πολλών μυστηρίων.
79 Όποιος ενώνεται με γάμο ενώπιον της
θεότητάς μου -ακόμη και αν η ένωσή του δεν
επιβεβαιώνεται από κανέναν κληρικόσυνάπτει μια συμφωνία μαζί μου, μια
σύμβαση που παραμένει καταγεγραμμένη
στο βιβλίο του Θεού, στο οποίο είναι
γραμμένα όλα τα πεπρωμένα.
80. Ποιος μπορεί να διαγράψει από εκεί αυτά
τα δύο αλληλένδετα ονόματα; Ποιος μπορεί
να χάσει στον κόσμο ό,τι έχει ενωθεί στο νόμο
μου;
81. Αν σας χώριζα, θα κατέστρεφα το ίδιο
Μου το Έργο. Αν Μου ζητήσατε να ενωθείτε
στη γη και σας το παραχώρησα, γιατί δεν
τηρείτε τους όρκους σας μετά και δεν
αρνείστε τους όρκους σας; Δεν είναι αυτό μια
παρωδία του νόμου Μου και του ονόματός
Μου; (38, 32 - 37, 39 - 41)
82. Μίλησα στην καρδιά της γυναίκας,
μητέρας και συζύγου, η οποία δεν ήταν σε
θέση να διατηρήσει την καθαρότητα στην
καρδιά της, ούτε να δώσει τη ζεστασιά της
τρυφερότητας και της κατανόησης στον
σύντροφο και τα παιδιά της.

83. Πώς θα μπορούσαν οι άνδρες και οι
γυναίκες να αυξήσουν την πνευματικότητά
τους, αν δεν έχουν πρώτα διορθώσει τα
σοβαρά σφάλματα που υπάρχουν στην
ανθρώπινη ζωή τους;
84 Το έργο μου απαιτεί από τους μαθητές του
να γνωρίζουν πώς να το μαρτυρούν με την
ειλικρίνεια και την αλήθεια της
συμπεριφοράς της ζωής τους.
85. Ρωτάω μερικούς καθώς και άλλους: Έχετε
παιδιά; Τότε λυπηθείτε τους. Αν μπορούσατε
για μια στιγμή να δείτε τα πνεύματά τους, θα
νιώθατε ανάξιοι να αποκαλείστε γονείς τους.
Μην τους δίνετε κακά παραδείγματα,
προσέξτε να μην φωνάζετε παρουσία
παιδιών.
86 Γνωρίζω ότι αυτή τη στιγμή, όσο ποτέ
άλλοτε, υπάρχουν προβλήματα μέσα στους
γάμους - προβλήματα για τα οποία οι
ενδιαφερόμενοι βρίσκουν μόνο μία λύση:
χωρισμό, διαζύγιο.
87. Αν ο άνθρωπος είχε την απαραίτητη
γνώση της πνευματικής γνώσης, δεν θα
διέπραττε τόσο σοβαρά σφάλματα, διότι θα
έβρισκε στην προσευχή και την
πνευματοποίηση την έμπνευση για να λύσει
τις πιο δύσκολες εμπλοκές και να περάσει τις
πιο δύσκολες δοκιμασίες.
88. Το φως μου φτάνει σε όλες τις καρδιές,
ακόμη και στις θλιμμένες και καταθλιπτικές,
για να τους δώσει νέο κουράγιο να ζήσουν.
(312, 36 - 42)
89. Στη Δεύτερη Εποχή μπήκα στα σπίτια
πολλών ζευγαριών που είχαν παντρευτεί
σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή, και ξέρετε
πώς βρήκα πολλά από αυτά; Καυγάδες, που
καταστρέφουν τους σπόρους της ειρήνης, της
αγάπης και της εμπιστοσύνης. Είδα
εχθρότητα και διχόνοια στις καρδιές τους, στο
τραπέζι τους και στο στρατόπεδό τους.
90 Μπήκα επίσης στο σπίτι πολλών που,
χωρίς ο έγγαμος βίος τους να έχει
επιβεβαιωθεί από το νόμο, αγαπούσαν και
ζούσαν όπως οι κορυδαλλοί στη φωλιά τους,
χαϊδεύοντας και προστατεύοντας τη μικρή
τους αγάπη.
91. Πόσοι είναι εκείνοι που κατοικούν κάτω
από την ίδια στέγη, αλλά δεν αγαπούν ο ένας
τον άλλον, και αφού δεν αγαπούν ο ένας τον
άλλον, δεν είναι ενωμένοι, αλλά πνευματικά
χωρισμένοι! Ωστόσο, δεν αφήνουν να γίνουν
γνωστές οι διαιρέσεις τους, από φόβο για μια
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θεϊκή τιμωρία ή για τους ανθρώπινους
νόμους ή για την κρίση της κοινωνίας, και
αυτό δεν είναι γάμος- με τέτοιους ανθρώπους
δεν υπάρχει ούτε κοινωνία ούτε ειλικρίνεια.
92. Ωστόσο, επιδεικνύουν την ψεύτικη
ενότητά τους, επισκέπτονται οικογένειες και
εκκλησίες, κάνουν περιπάτους και ο κόσμος
δεν τους καταδικάζει, επειδή ξέρουν πώς να
κρύβουν την έλλειψη αγάπης. Από την άλλη
πλευρά, πόσοι που αγαπιούνται μεταξύ τους
πρέπει να κρύβονται, να αποκρύπτουν την
πραγματική τους ενότητα και να υπομένουν
την έλλειψη κατανόησης και την αδικία.
93. Ο άνθρωπος δεν έχει εξελιχθεί αρκετά
ψηλά ώστε να διακρίνει και να κρίνει σωστά
τη ζωή του πλησίον του. Οι άνθρωποι που
κρατούν στα χέρια τους τους πνευματικούς
και κοσμικούς νόμους δεν εφαρμόζουν την
αληθινή δικαιοσύνη για να τιμωρήσουν
τέτοιες περιπτώσεις.
94. Αλλά θα έρθουν εκείνες οι εποχές της
κατανόησης και της διάκρισης που σας
αναγγέλλω, στις οποίες η ανθρωπότητα θα
τελειοποιηθεί, και τότε θα δείτε, όπως στους
χρόνους των πατριαρχών πριν από τον
Μωυσή, ότι η ένωση των εραστών θα γίνει
όπως έκανα σήμερα με τα παιδιά Μου: με
πνευματικό τρόπο. Έτσι θα το κάνετε και
στους καιρούς που έρχονται: παρουσία των
γονέων εκείνων που θα ενωθούν, φίλων και
συγγενών, με τη μεγαλύτερη πνευματικότητα,
αδελφοσύνη και χαρά. (357, 25 - 27)

πνευματικό μονοπάτι. Σε τι θα συνίστατο η
αξία των παιδιών του Θεού αν δεν
αγωνίζονταν; Τι θα κάνατε αν ζούσατε
γεμάτοι ευτυχία, όπως επιθυμείτε στον
κόσμο; Θα μπορούσατε, περιτριγυρισμένοι
από ανέσεις και πλούτη, να περιμένετε
πνευματική πρόοδο; Θα στέκεστε ακίνητοιγιατί όπου δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει
αξία.
3 αλλά μην το παρεξηγήσετε, γιατί όταν
μιλάω για αγώνα, εννοώ αυτόν που
αναπτύσσετε για να ξεπεράσετε τις
αδυναμίες και τα πάθη σας. Αυτοί οι αγώνες
είναι οι μόνοι που επιτρέπω στους
ανθρώπους να κυριαρχήσουν στον εγωισμό
τους και στις υλικές τους επιθυμίες, ώστε το
πνεύμα, φωτισμένο από τη συνείδηση, να
πάρει την πραγματική του θέση.
4 Εγκρίνω αυτόν τον εσωτερικό αγώνα, αλλά
όχι αυτόν που οι άνθρωποι διεξάγουν με την
επιθυμία της αυτοπροβολής, τυφλωμένοι από
τη φιλοδοξία και την κακία. (9, 42 - 44)
5. Το πνεύμα αγωνίζεται να επιτύχει την
άνοδο και την πρόοδό του, ενώ η "σάρκα"
[ψυχή] υποκύπτει ξανά και ξανά στα
ερεθίσματα του κόσμου. Αλλά το πνεύμα και
το σώμα [ψυχή] θα μπορούσαν να
εναρμονιστούν μεταξύ τους, αν και τα δύο
έκαναν χρήση μόνο αυτού που τους έρχεται
επιτρεπτά, και αυτό είναι που σας δείχνει η
διδασκαλία μου.
6 Πώς μπορείτε να ασκείτε το νόμο μου ανά
πάσα στιγμή; Ακούγοντας τη φωνή της
συνείδησης, η οποία είναι ο κριτής των
πράξεών σας. Δεν σας προστάζω τίποτα που
δεν μπορείτε να εκπληρώσετε. Θέλω να σας
πείσω ότι ο δρόμος προς την ευτυχία δεν
είναι μια φαντασίωση, αλλά ότι υπάρχει, και
σας αποκαλύπτω εδώ πώς να τον διανύσετε.
7 Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε τον δρόμο,
αλλά είναι καθήκον μου ως Πατέρας να σας
δείξω τον αληθινό δρόμο, τον πιο σύντομο,
αυτόν που φωτίζεται πάντα από το φως του
θεϊκού φάρου που είναι η αγάπη μου για σας.
Γιατί είστε μαθητές που διψάτε να ακούτε
πάντα νέα λόγια που επιβεβαιώνουν τη
γνώση σας και ζωντανεύουν την πίστη σας.
(148,53 - 55)
8 Έβαλα τη συνείδηση μέσα σας, για να είναι
οδηγός σε όλους τους δρόμους σας, επειδή η
συνείδηση μπορεί να διακρίνει το καλό από
το κακό, και το σωστό από το λάθος. Με αυτό

Κεφάλαιο 34 - Ελεύθερη βούληση και
συνείδηση
Η σημασία της συνείδησης και της ελεύθερης
βούλησης
1 Ακούστε, μαθητές: Ο άνθρωπος διαθέτει ως
πνευματικά χαρίσματα την ελευθερία της
βούλησης και της συνείδησης- όλοι έρχονται
στον κόσμο προικισμένοι με αρετές και
μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν. Στο πνεύμα
τους υπάρχει το φως της συνείδησης- αλλά
ταυτόχρονα με την ανάπτυξη του σώματος,
αναπτύσσονται μαζί του τα πάθη, οι κακές
κλίσεις, οι οποίες βρίσκονται σε πόλεμο με τις
αρετές.
2. Ο Θεός επιτρέπει να συμβεί αυτό, γιατί
χωρίς αγώνα δεν υπάρχει αξία, και αυτό είναι
επομένως απαραίτητο για να ανεβείτε στο
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το φως δεν θα εξαπατηθείτε, ούτε θα
μπορείτε να αποκαλείστε αδαείς. Πώς θα
μπορούσε ο πνευματιστής να εξαπατήσει τον
πλησίον του ή να προσπαθήσει να εξαπατήσει
τον εαυτό του, αν γνωρίζει την αλήθεια; (10,
32)
9 Ο άνθρωπος στη γη είναι ένας άρχοντας
στον οποίο η αγάπη μου και η δικαιοσύνη
μου έδωσαν αυτόν τον τίτλο, και η εντολή
που έλαβε από την αρχή ήταν να κυβερνήσει
τη γη.
10 Πάνω από το θείο δώρο της ελευθερίας
της βούλησής του τοποθέτησα έναν λαμπρό
φάρο για να φωτίζει την πορεία της ζωής του:
τη συνείδηση.
11 Η ελευθερία της δράσης και το φως της
συνείδησης για τη διάκριση του καλού από το
κακό είναι δύο από τα μεγαλύτερα δώρα που
η αγάπη του Πατέρα μου κληροδότησε στο
πνεύμα σας. Βρίσκονται στον άνθρωπο πριν
ακόμη γεννηθεί και μετά το θάνατό του. Η
συνείδηση τον καθοδηγεί και δεν τον
αποχωρίζεται ούτε στην απελπισία, ούτε στην
απώλεια της λογικής, ούτε στην αγωνία του
θανάτου, επειδή είναι βαθιά ενωμένη με το
Πνεύμα. (92, 32 - 34)
12 Ο νους απολαμβάνει την ελευθερία της
βούλησης, μέσω της οποίας πρέπει να
αποκτήσει αξία για να αποκτήσει τη σωτηρία.
13 Ποιος καθοδηγεί, προσανατολίζει ή
συμβουλεύει το πνεύμα στην ελεύθερη
πορεία της ανάπτυξής του, ώστε να διακρίνει
το νόμιμο από το παράνομο, και επομένως να
μην παρεκκλίνει; Η συνείδηση.
14. Η συνείδηση είναι ο θείος σπινθήρας,
είναι ένα ανώτερο φως και μια δύναμη που
βοηθά τον άνθρωπο να μην αμαρτάνει. Ποια
αξία θα υπήρχε στον άνθρωπο αν η
συνείδηση είχε την υλική δύναμη να τον
υποχρεώνει να παραμείνει στο καλό;
15 Θέλω να ξέρετε ότι η αξία είναι να ακούτε
αυτή τη φωνή, να βεβαιώνεστε ότι δεν λέει
ποτέ ψέματα ή ότι δεν κάνει λάθος σε αυτά
που συμβουλεύει, και να υπακούτε πιστά στις
εντολές της.
16. Όπως σίγουρα μπορείτε να καταλάβετε,
χρειάζεται εκπαίδευση και συγκέντρωση στον
εαυτό σας για να μπορέσετε να ακούσετε
αυτή τη φωνή καθαρά. Ποιοι από εσάς
ασκούν αυτή την υπακοή σήμερα; Απαντήστε
στους εαυτούς σας.

17 Η συνείδηση πάντα εκδηλωνόταν στον
άνθρωπο- αλλά ο άνθρωπος δεν έχει φτάσει
στην απαραίτητη ανάπτυξη ώστε να
επιτρέψει σε ολόκληρη τη ζωή του να
καθοδηγείται από αυτό το φως. Χρειάζεται
νόμους, διδασκαλίες, κανόνες, θρησκείες και
συμβουλές.
18 Αν οι άνθρωποι έρθουν σε επικοινωνία με
το πνεύμα τους, και αντί να αναζητούν το
πνευματικό στο εξωτερικό, το αναζητήσουν
στο εσωτερικό τους, θα μπορέσουν να
ακούσουν την απαλή, πειστική, σοφή και
δίκαιη φωνή που ήταν πάντα ζωντανή μέσα
τους χωρίς να την ακούνε, και θα καταλάβουν
ότι στη συνείδηση υπάρχει η παρουσία του
Θεού, ότι είναι ο αληθινός μεσάζων μέσω του
οποίου ο άνθρωπος πρέπει να επικοινωνεί με
τον Πατέρα και Δημιουργό του. (287, 26 - 30)
19. Όλοι σας έχετε το φως Μου μέσα σας,
κάθε πνεύμα κατέχει αυτή τη χάρη- αλλά ενώ
σε μερικούς αυτό το φως γινόταν όλο και πιο
δυνατό, αναπτυσσόταν, διεισδύει προς τα
έξω για να γίνει γνωστό, σε άλλους παραμένει
μόνο σε μια μυστική, κρυμμένη, ασυνείδητη
κατάσταση. Αλλά αληθινά σας λέω, όσο
πνευματικά καθυστερημένος κι αν είναι
κάποιος, πάντα θα μπορεί να διακρίνει το
καλό από το κακό, γι' αυτό και είστε όλοι
υπεύθυνοι απέναντί Μου για τα έργα σας.
20 Πρέπει να σας πω ότι η ευθύνη σας θα
αυξάνεται όσο αυξάνονται οι γνώσεις σας,
γιατί τότε θα γίνεστε όλο και πιο ευαίσθητοι
στις επιταγές της συνείδησης. (310, 69 - 70)
21. Θέλω να ξέρετε ότι ανάμεσα σε όλα τα
πλάσματα αυτού του κόσμου, είστε το πιο
προνομιούχο ον που έχει προικιστεί με
πνεύμα και συνείδηση. Σας έδωσα την
ελευθερία της βούλησης, ώστε με τη δική σας
ελεύθερη βούληση να πάρετε το σωστό
μονοπάτι που οδηγεί σε Μένα. Δεν σας
προσφέρω ένα ανθισμένο μονοπάτι, αλλά
αυτό της προσευχής, της μετάνοιας και του
αγώνα, και σε αυτό το μονοπάτι θα σας
οδηγήσει η συνείδησή σας. (58, 42)
22. Τι θα γινόταν με το πνεύμα αν στερούνταν
την ελευθερία της βούλησής του; Πρώτον, δεν
θα ήταν πνεύμα και, επομένως, δεν θα ήταν
πλάσμα αντάξιο του Υψίστου. Θα ήταν κάτι
σαν αυτές τις μηχανές που κατασκευάζετε,
κάτι χωρίς δική του ζωή, χωρίς νοημοσύνη,
χωρίς θέληση, χωρίς φιλοδοξία. (20, 37)
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23. Έδωσα στον άνθρωπο την ελευθερία της
βούλησης. Αλλά αν, μέσα στην πλάνη του,
φτάσει στο σημείο να Με κατηγορήσει γι'
αυτό, θα του πω ότι του έδωσα επίσης
δύναμη θέλησης και κατανόηση. Ταυτόχρονα,
του αποκάλυψα τον Νόμο Μου, που είναι ο
δρόμος για να μην σκοντάψει και να μην
πλανηθεί, και άναψα μέσα του το φως της
συνείδησης, που είναι ο εσωτερικός φάρος
που φωτίζει το μονοπάτι του πνεύματος και
τον οδηγεί στην αιώνια ζωή.
24 Γιατί υπάρχει η αμαρτία, γιατί επικρατεί το
κακό και γιατί ξεσπούν πόλεμοι; Επειδή ο
άνθρωπος δεν ακούει τη φωνή της
συνείδησης και κάνει κακή χρήση της
ελευθερίας της βούλησής του. (46, 63 - 64)
25. Ο κόσμος δεν Με ακούει, γιατί η φωνή
αυτών των σωμάτων, μέσω των οποίων Με
γνωστοποιώ, έχει μικρή μόνο εμβέλεια.
Επομένως, είναι η φωνή της συνείδησης, η
οποία είναι η σοφία Μου, που μιλάει στους
ανθρώπους και εκπλήσσει πολλούς που, κάτω
από τη γοητεία του εγωισμού τους, είναι κατά
τα άλλα κουφοί στις εκκλήσεις αυτής της
φωνής, δίνοντας προσοχή μόνο στην
κολακεία και το γήινο κύρος και μεθυσμένοι
από την κοινωνική τους θέση και την εξουσία
τους. (164, 18)

Υπάρχει φως μέσα τους; Μιλάει το πνεύμα
που ζει μέσα τους; Αυτό που υπάρχει είναι
σκοτάδι και πόνος, αποτέλεσμα της
κατάχρησης του δώρου της ελεύθερης
βούλησης και της μη ακρόασης της
εσωτερικής φωνής- και επειδή οι άνθρωποι
δεν έστρεψαν την προσοχή τους στο φως
εκείνης της σπίθας του Θεού που όλοι σας
κουβαλάτε στην ύπαρξή σας, που είναι η
θεϊκή ακτίνα φωτός που ονομάζετε
συνείδηση. (79, 31)
29 Η ελευθερία της βούλησης είναι η ύψιστη
έκφραση, είναι το πιο ολοκληρωμένο δώρο
ελευθερίας που παρέχεται στον άνθρωπο
στην πορεία της ζωής, έτσι ώστε η επιμονή
του στο καλό, που επιτυγχάνεται μέσω της
συμβουλής της συνείδησης και μέσω του
αγώνα στο πέρασμα των δοκιμασιών, να τον
κάνει να φτάσει στην αγκαλιά του Πατέρα.
Όμως η ελευθερία της βούλησης έχει
αντικατασταθεί από την ακολασία, η
συνείδηση αγνοείται, κανείς ακούει μόνο τις
απαιτήσεις του κόσμου και η πνευματικότητα
έχει αντικατασταθεί από τον υλισμό.
30 Μπροστά σε τόση σύγχυση και τόσες
αποκλίσεις, η Διδασκαλία Μου θα φαίνεται
παράλογη στους ανθρώπους αυτής της
εποχής. Αλλά σας λέω ότι είναι η σωστή
διδασκαλία για να κάνει τους ανθρώπους να
απελευθερωθούν από τον λήθαργο στον
οποίο έχουν πέσει. (157, 15 - 16)
31. Ο λόγος μου είναι ο δρόμος, είναι ο θείος
νόμος που σας οδηγεί στην τελειότητα, είναι
το φως που εξυψώνει το πνεύμα, το οποίο,
ωστόσο, θόλωσε όταν η "σάρκα" [ψυχή]
διεκδίκησε με την αδιαλλαξία της και δεν
άκουσε το εσωτερικό κάλεσμα του πνεύματός
της.
32 Πριν από αυτό, το πνεύμα, υποκύπτοντας
στην παρόρμηση της "σάρκας" και αφήνοντας
τον εαυτό του να κυριαρχηθεί από την
επιρροή του κόσμου που το περιβάλλει,
ανταλλάσσει τη θέση του ηγέτη με εκείνη
ενός ανυπεράσπιστου όντος, που
πηγαινοέρχεται από τα ανθρώπινα πάθη και
αδυναμίες, όπως τα άγονα φύλλα όταν τα
φυσάει ο άνεμος χωρίς κατεύθυνση.
33 Ο άνθρωπος, που αγαπάει περισσότερο
απ' όλα την ελευθερία, φοβάται να υποταχθεί
στη Θεία Θέληση, φοβούμενος ότι το πνεύμα
της θα τον υποτάξει τελικά και θα του
στερήσει πολλές ανθρώπινες ικανοποιήσεις

Η κατάχρηση της ελεύθερης βούλησης
26. Σήμερα βρίσκω την ανθρωπότητα
πνευματικά αποδυναμωμένη ως αποτέλεσμα
της κατάχρησης που έχει κάνει στο δώρο της
ελεύθερης βούλησης. Σχεδίασα ένα μονοπάτι
της δικαιοσύνης, της αγάπης, του ελέους, της
καλοσύνης. Ο άνθρωπος δημιούργησε ένα
άλλο φαινομενικό φως που τον οδήγησε στην
καταστροφή.
27 Κατά την επιστροφή μου, ο λόγος μου θα
σας δείξει ακριβώς τον δρόμο που δεν θέλατε
να ακολουθήσετε, και θα ήταν άδικο και
παράλογο να πει κανείς ότι αυτή η
διδασκαλία σας μπερδεύει ή σας κάνει
αδιάφορους. (126, 5 - 6)
28. Δείτε τους ανθρώπους όπως
καταστρέφουν και μισούν ο ένας τον άλλον,
αρπάζοντας ο ένας την εξουσία από τον
άλλον, χωρίς να διστάζουν από το έγκλημα,
την απάτη ή την προδοσία. Υπάρχουν
άνθρωποι που πεθαίνουν κατά εκατομμύρια
ως θύματα των συνανθρώπων τους, και άλλοι
που χάνονται από την επίδραση της κακίας.
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που γνωρίζει ότι είναι βλαβερές γι' αυτόν- και
έτσι εγκαταλείπει το μονοπάτι που τον οδηγεί
στην αληθινή ζωή. (97, 36)
34. Η εποχή που οι άνθρωποι
χρησιμοποιούσαν την ελευθερία της
βούλησης για να τη χρησιμοποιήσουν για
απολαύσεις, ποταπά πάθη, έχθρες και
εκδίκηση φτάνει τώρα στο τέλος της. Η
δικαιοσύνη μου φράζει τα μονοπάτια της
αμαρτίας και ανοίγει αντ' αυτού τον δρόμο
της συμφιλίωσης και της ανανέωσης, ώστε οι
άνθρωποι να βρουν τον δρόμο της ειρήνης
που μάταια αναζήτησαν με άλλα μέσα. (91,
80)
35. Σας έδωσα το δώρο της ελεύθερης
βούλησης και σέβομαι αυτή την ευλογημένη
ελευθερία που παραχωρείται στα παιδιά
Μου. Αλλά έβαλα επίσης στην ύπαρξή σας το
Θείο φως της συνείδησης, ώστε,
καθοδηγούμενοι από αυτό, να κατευθύνετε
τις ικανότητές σας στα σωστά μονοπάτια.
Αλλά σας λέω: Στον αγώνα μεταξύ του
πνεύματος και του σώματος [ψυχής], το
πνεύμα υπέστη μια ήττα, μια οδυνηρή πτώση
που το απομάκρυνε σταδιακά όλο και
περισσότερο από την Πηγή της Αλήθειας, η
οποία είμαι εγώ.
36 Η ήττα του δεν είναι οριστική, είναι
προσωρινή- γιατί θα αναδυθεί από τα βάθη
της αβύσσου του, όταν δεν θα μπορεί πλέον
να αντέξει την πείνα του, τη δίψα του, τη
γύμνια του και το σκοτάδι του. Ο πόνος θα
είναι η σωτηρία του, και τότε, όταν ακούσει
τη φωνή της συνείδησής του, θα σηκωθεί
δυνατός και λαμπερός, ένθερμος και
εμπνευσμένος, και θα χρησιμοποιήσει εκ
νέου τις ικανότητές του. Αλλά όχι πια με 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. (257, 65 - 66)

χρειάζεται συλλογή, προβληματισμό και
προσευχή για να ακουστεί. (169, 16)
38 Κάθε φορά που θέλετε να ξέρετε αν ο
δρόμος που ακολουθείτε είναι ο δρόμος της
ανοδικής προόδου, θα πρέπει να
συμβουλεύεστε τη συνείδησή σας, και αν
υπάρχει ειρήνη σ' αυτήν, και η φιλανθρωπία
και η καλή θέληση προς τους συνανθρώπους
σας είναι στο σπίτι της καρδιάς σας, θα είστε
σίγουροι ότι το φως σας εξακολουθεί να
λάμπει, και ο λόγος σας παρηγορεί και
θεραπεύει.
39. Αν όμως ανακαλύψετε ότι η απληστία, η
κακή θέληση, ο υλισμός και η σαρκικότητα
έχουν ριζώσει στην καρδιά σας, να είστε
σίγουροι ότι το φως σας έχει γίνει σκοτάδι,
πλάνη. Θέλετε - όταν ο Πατέρας σας καλέσει
μακριά - αντί για χρυσό σιτάρι να έχετε μια
βρώμικη σοδειά; (73,45)
40 Μαθητές: Αν δεν θέλετε να διαπράξετε
λάθη ή σφάλματα, εξετάστε τις πράξεις σας
υπό το φως της συνείδησής σας, και αν
υπάρχει κάτι που τη θολώνει, εξετάστε τον
εαυτό σας διεξοδικά, και θα ανακαλύψετε τον
λεκέ, ώστε να τον διορθώσετε.
41 Υπάρχει ένας καθρέφτης μέσα σας στον
οποίο μπορείτε να κοιτάξετε τον εαυτό σας
και να δείτε αν είστε αγνοί ή όχι.
42. Ο πνευματιστής πρέπει να αναγνωρίζεται
από τις πράξεις του, οι οποίες, για να είναι
αγνές, πρέπει να υπαγορεύονται από τη
συνείδηση. Όποιος ενεργεί με αυτόν τον
τρόπο θα αισθάνεται ότι δικαίως ονομάζεται
μαθητής μου.
43. Ποιος θα μπορούσε να Με εξαπατήσει;
Κανείς. Δεν σας κρίνω από αυτό που κάνετε,
αλλά από την πρόθεση με την οποία το
κάνετε. Είμαι στη συνείδησή σας και πέρα
από αυτήν. Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι
δεν μπορώ να γνωρίζω τις πράξεις σας και το
κίνητρό τους; (180, 11 - 13)
Ο αγώνας μεταξύ ελεύθερης βούλησης και
συνείδησης
44. Όταν οι πρώτοι άνθρωποι κατοίκησαν τη
γη, ο Δημιουργός έβαλε μέσα τους την αγάπη
Του και τους έδωσε πνεύμα, ανάβοντας το
φως Του στη συνείδησή τους, δίνοντάς τους
ταυτόχρονα ελευθερία βούλησης.
45 Ενώ όμως κάποιοι φρόντιζαν να
παραμένουν σταθεροί στο καλό,
καταπολεμώντας όλους τους πειρασμούς με

Η αναγκαία συμμόρφωση με τις
παρορμήσεις της συνείδησης
37. Πόσο μακριά από την πραγματικότητα
βρίσκονται σήμερα εκατομμύρια όντα που
ζουν μόνο για την υλική τους παρουσία! Πώς
μπορούν να ανοίξουν τα μάτια τους στην
πραγματικότητα; Μόνο ακούγοντας τη φωνή
της συνείδησης - αυτή τη φωνή που
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την πρόθεση 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, κυβερνώμενοι από τα πάθη τουςκαι έσπειραν την πλάνη και τον πειρασμό
στους συνανθρώπους τους.
46. Εκτός όμως από αυτά τα συγκεχυμένα
πνευματικά όντα, έχουν έρθει και οι
προφήτες μου ως αγγελικοί αγγελιοφόροι της
Θεότητάς μου για να αφυπνίσουν την
ανθρωπότητα, να την προειδοποιήσουν για
τους κινδύνους και να της αναγγείλουν τον
ερχομό μου. (250, 38 - 39)
47 Η "σάρκα" [ψυχή] ήταν πολύ πεισματάρα
και ανυποχώρητη για να ακολουθήσει τις
οδηγίες εκείνου του εσωτερικού φωτός που
εσείς ονομάζετε συνείδηση, και το έβρισκε
πολύ πιο εύκολο να ακολουθήσει τις
παρορμήσεις που την έβαζαν σε πειρασμό για
την ακολασία των ενστίκτων και των παθών
της.
48 Εδώ και πολύ καιρό η ανθρωπότητα
περπατάει το μονοπάτι της ζωής σε αυτή τη
γη σε μια δύσκολη πάλη ανάμεσα στη
συνείδηση, η οποία ποτέ δεν σιώπησε, και
στη "σάρκα", η οποία θέλει να κάνει τον
υλισμό λατρεία και νόμο της, χωρίς, μέχρι
σήμερα, να έχει θριαμβεύσει ούτε η ύλη
[ψυχή] ούτε το πνεύμα, αφού η πάλη
συνεχίζεται.
49. Με ρωτάτε ποιος θα νικήσει; Και σας λέω
ότι δεν θα αργήσει η απόλυτη νίκη της
συνείδησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί
μέσω του πνεύματος στη "σάρκα".
50 Δεν ξέρετε ότι μετά από τόσους αγώνες και
τόσο μακρύ αγώνα, το σώμα, που είναι
ανθρώπινο και φθαρτό, πρέπει να
υποχωρήσει μπροστά στη συνείδηση, που
είναι το αιώνιο φως μου;
51. Καταλάβετε ότι μετά από τόσο
μακρόχρονο ανταγωνισμό, ο άνθρωπος θα
αποκτήσει τελικά εκείνη την ευαισθησία και
την υποχωρητικότητα που δεν είχε ποτέ πριν
απέναντι σε εκείνη τη φωνή και εκείνη την
πνευματική ζωή που δονείται και ζει μέσα
στην ύπαρξή του.
52. Όλοι σας κινείστε προς αυτό το σημείο
χωρίς να το συνειδητοποιείτε. Αλλά όταν
δείτε τη νίκη της καλοσύνης και της

δικαιοσύνης στη γη, θα καταλάβετε τον λόγο
για τον αγώνα, τις μάχες και τις δοκιμασίες.
(317, 21 - 26)
53. Δείτε πώς ο άνθρωπος στέκεται μπροστά
και πάνω από όλα όσα τον περιβάλλουν- ότι
είναι το μόνο ον που είναι προικισμένο με
ελευθερία βούλησης και συνείδησης. Από
αυτή την ελευθερία της βούλησης
προέρχονται όλες οι παρεκκλίσεις, οι πτώσεις
και οι αμαρτίες των ανθρώπων. Αλλά είναι
παροδικές παραβάσεις μπροστά στη
δικαιοσύνη και την αιωνιότητα του
Δημιουργού. Διότι στο εξής η συνείδηση θα
υπερισχύει των αδυναμιών του σώματος και
της σαγήνης του πνεύματος. Έτσι θα έρθει η
νίκη του φωτός, που είναι η γνώση, επί του
σκότους, που είναι η άγνοια. Θα υπάρξει η
νίκη του καλού, που είναι η αγάπη, η
δικαιοσύνη και η αρμονία, επί του κακού, που
είναι ο εγωισμός, η ακολασία, η αδικία. (295,
49)
54 Τίποτα δεν είναι αδύνατο για μένα, η
θέλησή μου έχει γίνει πραγματικότητα και θα
γίνεται πάντα, ακόμη και αν μερικές φορές
φαίνεται ότι κυριαρχεί η θέληση του
ανθρώπου και όχι η δική μου.
55 Η πορεία της ελεύθερης βούλησης του
ανθρώπου, η κυριαρχία του στη γη, οι νίκες
της αλαζονείας του, ο καταναγκασμός που
επιβάλλει μερικές φορές με τη χρήση βίας,
είναι τόσο φευγαλέα σε σύγκριση με την
αιωνιότητα, ώστε μπορούν πράγματι να
τροποποιήσουν σε κάποιο βαθμό τα θεία
σχέδια- αλλά αύριο ή κατά τη διάρκεια της
ολοκλήρωσής τους, η βούληση του
Πνεύματός μου θα αποκαλύπτεται όλο και
περισσότερο πάνω σε όλα τα όντα, κάνοντας
το καλό να αντέξει και εξαλείφοντας το
ακάθαρτο. (280, 9 - 10)
56. Θα έρθει ο καιρός που τα όρια αυτού του
κόσμου θα καταργηθούν από την αγάπη και
που οι κόσμοι θα έρθουν πιο κοντά ο ένας
στον άλλο μέσω της πνευματοποίησης.
57 Μέχρι τότε, η πάλη μεταξύ συνείδησης και
ελεύθερης βούλησης συνεχίζεται, την οποία ο
άνθρωπος θα χρησιμοποιεί και θα αξιοποιεί
για να κάνει από τη ζωή του ό,τι θέλει.
58. Ο αγώνας μεταξύ αυτών των δύο
δυνάμεων θα φτάσει στο αποκορύφωμά του
και η νίκη θα είναι με το μέρος του
Πνεύματος, το οποίο, σε μια απόλυτη
προσφορά αγάπης προς τον Πατέρα Του, θα
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Του πει: "Κύριε, παραιτούμαι από το
ελεύθερο θέλημά μου, πραγματοποίησε σε
μένα μόνο το θέλημά Σου".
59. Θα ευλογήσω αυτόν που έρχεται έτσι
μπροστά Μου και θα τον τυλίξω με το φως
Μου, αλλά θα τον αφήσω να γνωρίζει ότι
ποτέ δεν θα του στερήσω την ευλογημένη
ελευθερία με την οποία τον προίκισα. Γιατί
όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα του,
όποιος είναι πιστός και υπάκουος, είναι άξιος
της εμπιστοσύνης του Κυρίου του. (213, 61 64)

και πρόθυμοι να εφαρμόσετε τη Διδασκαλία
μου. Το αναγνωρίζετε στη θεωρία, αλλά δεν
το εφαρμόζετε στην πράξη. Του αποδίδετε
θεϊκή ουσία - λέτε ότι ο Χριστός ήταν πολύ
μεγάλος και ότι η διδασκαλία του είναι
τέλεια. Αλλά κανείς δεν θέλει να γίνει
μεγάλος σαν τον Δάσκαλο, κανείς δεν θέλει
να έρθει κοντά Του παίρνοντας πραγματικά
το παράδειγμά Του. Αλλά θα πρέπει να ξέρετε
ότι ήρθα όχι μόνο για να μάθετε ότι είμαι
σπουδαίος, αλλά και για να γίνετε όλοι σας
σπουδαίοι. (287, 35 - 36)
66 Θα συγκεντρώσω όλους τους λαούς και
όλα τα έθνη γύρω από το νέο μου μήνυμα, θα
τους καλέσω όπως ο βοσκός καλεί τα
πρόβατά του, και θα τους δώσω την ειρήνη
ενός στάβλου, όπου θα βρουν καταφύγιο από
τις κακοκαιρίες και τις καταιγίδες.
67 Θα δείτε ακόμα πόσοι, παρόλο που
φαίνεται να μην έχουν το παραμικρό ίχνος
πίστης ή πνευματικότητας, έχουν διατηρήσει
στο πιο αγνό τους μυαλό τις αθάνατες αρχές
της πνευματικής ζωής- θα συνειδητοποιήσετε
ακόμα πόσοι από αυτούς που σας φαίνονται
να μην έχουν καθόλου λατρεία του Θεού,
έχουν στο εσωτερικό της ύπαρξής τους έναν
άφθαρτο βωμό μέσα τους.
68. Μπροστά σε αυτό το εσωτερικό
θυσιαστήριο οι άνθρωποι θα πρέπει να
γονατίσουν πνευματικά για να κλάψουν για
τις παραβάσεις τους, τα κακά τους έργα και
τις προσβολές τους, με ειλικρινή μετάνοια για
την ανυπακοή τους. Εκεί, μπροστά στο βωμό
της συνείδησης, η ανθρώπινη υπερηφάνεια
θα καταρρεύσει, έτσι ώστε οι άνθρωποι να
μην θεωρούν πλέον τους εαυτούς τους
ανώτερους λόγω της φυλής τους. Τότε θα
έρθουν οι απαρνήσεις, οι επανορθώσεις και,
τέλος, η ειρήνη ως ο νόμιμος καρπός της
αγάπης και της ταπεινότητας, της πίστης και
της καλής θέλησης. (321,9 - 11)

Ακόνισμα της συνείδησης μέσω του νέου
λόγου του Θεού
60. Η Διδασκαλία μου, γεμάτη φως και
αγάπη, ενδυναμώνει το πνεύμα, ώστε να
μπορεί να ασκήσει τη δύναμή του πάνω στη
"σάρκα" [ψυχή] και να την κάνει τόσο
ευαίσθητη, ώστε οι προτροπές της
συνείδησης να γίνονται όλο και πιο εύκολα
αντιληπτές σε αυτήν.
61 Η πνευματικότητα είναι ο στόχος στον
οποίο πρέπει να αποβλέπει ο άνθρωπος,
αφού μέσω αυτής θα μπορέσει να γίνει
πλήρως ένα με τη συνείδησή του και τελικά
να διακρίνει το καλό από το κακό.
62. Διότι, εξαιτίας της έλλειψης πνευματικής
ανύψωσης του ανθρώπου, αυτή η βαθιά και
σοφή, ακλόνητη και δίκαιη εσωτερική φωνή
δεν μπόρεσε να ακουστεί και να ερμηνευτεί
επαρκώς, και επομένως ο άνθρωπος δεν έχει
φθάσει σε μια ανεπιφύλακτη γνώση που του
επιτρέπει πραγματικά να διακρίνει το καλό
από το κακό.
63 Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά θα πρέπει να
βρίσκει μέσα του την απαραίτητη δύναμη να
ακολουθεί κάθε καλή παρόρμηση και να
υπακούει σε κάθε φωτεινή έμπνευση,
απορρίπτοντας ταυτόχρονα κάθε πειρασμό,
κάθε ανέντιμη ή κακή σκέψη ή παρόρμηση
συναισθήματος. (329, 56 - 57)
64 Πόσο εύκολο θα είναι για τους ανθρώπους
να καταλάβουν ο ένας τον άλλον όταν
ησυχάσουν μέσα τους και ακούσουν τη φωνή
της ανώτερης λογικής τους, τη φωνή εκείνου
του κριτή που δεν θέλουν να ακούσουν
επειδή ξέρουν ότι τους διατάζει να κάνουν το
εντελώς αντίθετο από αυτό που κάνουν.
65. Επιπλέον, μπορώ να σας πω ότι αν δεν
ήσασταν πρόθυμοι να ακούσετε τις επιταγές
της συνείδησής σας, δεν ήσασταν υπάκουοι

Κεφάλαιο 35 - Η δύναμη της σκέψης,
του συναισθήματος και της βούλησης
Η αποστολή και η λήψη σκέψεων και τα
αποτελέσματά τους
1 Υπάρχουν δυνάμεις που - μη ορατές στην
ανθρώπινη όραση και μη αντιληπτές στην
ανθρώπινη επιστήμη - ασκούν συνεχώς
επιρροή στη ζωή σας.
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2 Υπάρχουν αγαθά και υπάρχουν κακά- άλλα
σου δίνουν υγεία και άλλα σε αρρωσταίνουνυπάρχουν φωτεινά και σκοτεινά.
3 Από πού προέρχονται αυτές οι δυνάμεις;
Από το πνεύμα, μαθητή, από το μυαλό και
από τα συναισθήματα.
4 Κάθε ενσαρκωμένο ή ασώματο πνεύμα
εκπέμπει δονήσεις όταν σκέφτεται- κάθε
συναίσθημα ασκεί επιρροή. Μπορείτε να
είστε σίγουροι ότι ο κόσμος είναι γεμάτος
από αυτές τις δονήσεις.
5 Τώρα μπορείτε εύκολα να καταλάβετε ότι
όπου κάποιος σκέφτεται και ζει με καλοσύνη
πρέπει να υπάρχουν ευεργετικές δυνάμεις και
επιρροές, και ότι όπου κάποιος ζει έξω από
τους νόμους και τους κανόνες που
χαρακτηρίζουν την καλοσύνη, τη δικαιοσύνη
και την αγάπη, πρέπει να υπάρχουν μη
ευεργετικές δυνάμεις.
6 Και τα δύο γεμίζουν το χώρο και παλεύουν
μεταξύ τους- επηρεάζουν τη συναισθηματική
ζωή των ανθρώπων, και αν είναι ικανοί να
κάνουν διάκριση, δέχονται τις καλές
εμπνεύσεις και απορρίπτουν τις κακές
επιρροές. Αν όμως είναι αδύναμοι και
ανεκπαίδευτοι στην επίτευξη του καλού, δεν
μπορούν να αντισταθούν σε αυτές τις
δονήσεις και κινδυνεύουν να γίνουν σκλάβοι
του κακού και να υποκύψουν στην κυριαρχία
του. (40, 58 - 63)
7 Κάθε τι πνευματικό στο σύμπαν είναι μια
πηγή φωτός, ορατού ή αόρατου για εσάς, και
αυτό το φως είναι δύναμη, είναι δύναμη,
είναι έμπνευση. Από τις ιδέες, τις λέξεις και
τα έργα απορρέει επίσης φως, ανάλογα με
την καθαρότητα και τη μεγαλοπρέπεια που
διαθέτουν. Όσο υψηλότερη είναι η ιδέα ή το
έργο, τόσο πιο λεπτή και εκλεπτυσμένη είναι
η δόνησή του και η έμπνευση που πηγάζει
από αυτό, αν και είναι πιο δύσκολο για τους
δούλους του υλισμού να το αντιληφθούν.
Παρ' όλα αυτά - η επίδραση που ασκούν
πνευματικά οι υψηλές σκέψεις και τα έργα
είναι μεγάλη. (16, 16)
8. Αν μια ιδέα ή μια σκέψη φωτός ξεπηδήσει
από το μυαλό σας, θα φτάσει στον προορισμό
της για να εκπληρώσει τον ευεργετικό της
σκοπό. Αν αντί για σκέψεις καλοσύνης, από το
νου σας προέρχονται ακάθαρτες εκπορεύσεις,
αυτές θα προκαλέσουν μόνο κακό όπου κι αν
τις στείλετε. Σας λέω ότι οι σκέψεις είναι
επίσης έργα, και ως τέτοια παραμένουν

γραμμένες στο βιβλίο που υπάρχει στη
συνείδησή σας.
9 Είτε τα έργα σας είναι καλά είτε κακά, θα
λάβετε πίσω πολλαπλάσια από όσα
ευχηθήκατε για τον συνάνθρωπό σας.
Καλύτερα να κάνετε κακό στον εαυτό σας
παρά να το ευχηθείτε σε έναν από τους
γείτονές σας.
10 γι' αυτό σας είπα στη Δεύτερη Εποχή: "ό,τι
σπείρετε, θα θερίσετε"- γιατί είναι
απαραίτητο να αναγνωρίζετε τις εμπειρίες
σας σ' αυτή τη ζωή και να θυμάστε ότι οι
σοδειές σας θα σας δώσουν τον ίδιο σπόρο
που σπείρατε, αλλά πολλαπλασιασμένο.
11 Ω, ανθρωπότητα, δεν θέλατε να σκεφτείτε,
να νιώσετε ή να ζήσετε τις διδασκαλίες του
Δασκάλου σας! (24, 15 - 18)
12 Γι' αυτό σας είπα ότι δεν γνωρίζετε τη
δύναμη της σκέψης. Σήμερα σας λέω ότι η
σκέψη είναι φωνή και ακοή, ότι είναι όπλο
και ασπίδα. Δημιουργεί αλλά και
καταστρέφει. Η σκέψη συντομεύει την
απόσταση μεταξύ εκείνων που βρίσκονται
μακριά και βρίσκει εκείνους των οποίων τα
ίχνη είχε χάσει.
13 Γνωρίστε τα όπλα σας πριν αρχίσει η μάχη.
Όποιος ξέρει να προετοιμάζεται, θα είναι
δυνατός και ανίκητος. Δεν θα είναι
απαραίτητο για σας να χειρίζεστε όπλα
δολοφονίας. Το σπαθί σας θα είναι η καθαρή
και δυνατή σκέψη, και η ασπίδα σας η πίστη
και η φιλανθρωπία. Ακόμη και στη σιωπή η
φωνή σας θα ηχεί ως μήνυμα ειρήνης. (76,
34)
14. Να προσέχετε, προσέχοντας να μη
μολύνετε το μυαλό σας με ακάθαρτες
σκέψεις. Είναι δημιουργική, και αν δώσετε
καταφύγιο σε μια κακή ιδέα, έχει ως
αποτέλεσμα να σας παρασύρει σε
χαμηλότερα επίπεδα και το μυαλό σας να
τυλίγεται στο σκοτάδι. (146, 60)
15 Οι ενωμένες σκέψεις μιας μεγάλης ομάδας
ανθρώπων θα μπορέσουν να υποτάξουν τις
κακές επιρροές και να σπρώξουν τα είδωλα
από τα βάθρα τους. (160, 60)
16. Σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι
στο μέλλον η επικοινωνία μέσω της σκέψης
θα φτάσει σε μεγάλη ανάπτυξη- και μέσω
αυτού του μέσου επικοινωνίας, πολλά
εμπόδια που σήμερα ακόμη χωρίζουν λαούς
και κόσμους θα εξαφανιστούν. Όταν μάθετε
να επικοινωνείτε νοητικά με τον Πατέρα σας,
196

όταν αποκτήσετε τη συνομιλία πνεύματος με
πνεύμα, ποια δυσκολία θα μπορούσε να
υπάρχει στην επικοινωνία με τους αδελφούς
και τις αδελφές σας, ορατούς ή αόρατους,
παρόντες ή απόντες, κοντινούς ή μακρινούς;
(165, 15)
17. Οι σκέψεις σας πάντα φτάνουν σε Μένα,
όσο ατελείς κι αν είναι, και ακούω τις
προσευχές σας, ακόμη κι αν δεν έχουν την
πίστη που θα έπρεπε πάντα να τους
εμπιστεύεστε. Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι το
Πνεύμα Μου δέχεται τις δονήσεις και τα
συναισθήματα όλων των όντων.
18 Όμως οι άνθρωποι που, λόγω του
εγωισμού τους, κρατούν απόσταση ο ένας
από τον άλλο, μακριά από την πνευματική
ζωή, ως αποτέλεσμα του υλισμού στον οποίο
έχουν εμπλακεί στις μέρες μας, δεν είναι
προετοιμασμένοι να μπορέσουν να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους μέσω των
σκέψεών τους.
19. Ωστόσο, σας λέω ότι είναι απαραίτητο να
αρχίσετε να εκπαιδεύετε το πνεύμα σας. Για
να το πετύχετε αυτό, "μιλήστε" στα
πνεύματα, ακόμη και αν δεν λάβετε μια
σαφώς αντιληπτή απάντηση από αυτά.
20 Αύριο, όταν όλοι θα έχουν μάθει να
δίνουν, θα λαμβάνουν όλο και περισσότερες
νύξεις πνευματικής κατανόησης, που οι
άνθρωποι ποτέ δεν είχαν ονειρευτεί. (238,51)

23 Βλέπετε εκείνους τους ανθρώπους που
θέλουν να γίνουν ισχυροί με τη βία; Πολύ
σύντομα θα τους δείτε να καταδικάζονται για
το λάθος τους.
24 Θα τους αποδείξω ότι μόνο μέσω της
καλοσύνης, που είναι η έκφανση της αγάπης,
μπορεί κανείς να γίνει πραγματικά μεγάλος
και ισχυρός. (211, 22 - 23)
25 σας λείπει η πίστη για να σηκώσετε το
πρόσωπό σας και να χαμογελάσετε με ελπίδα
και να αντιμετωπίσετε το μέλλον χωρίς φόβο,
χωρίς καχυποψία, γιατί στο μέλλον είμαιείμαι στο μέλλον, είμαι στο μέλλον
26. Πόσο συχνά αρρωσταίνετε ακριβώς
επειδή το σκέφτεστε αυτό- γιατί σε κάθε
στροφή νομίζετε ότι η μοίρα σας καταδιώκει
και ο πόνος σας περιμένει. Τότε, μέσω της
σκέψης σας, προσελκύετε σκοτεινές δυνάμεις
με τις οποίες επισκιάζετε την υλική σας ζωή
και την πνευματική σας πορεία ανόδου.
27 Είμαι όμως εδώ μαζί σας για να
αναζωπυρώσω την πίστη στη ζωή, στην
αλήθεια, στην αιώνια, στην τέλεια ειρήνη, και
επίσης για να σας διδάξω να φορέσετε το
φως. (205, 28 - 29)
Η έλλειψη αυτοκαταξίωσης
28. Ο άνθρωπος είναι διπλά ένοχος: όχι μόνο
επειδή δεν καταβάλλει καμία προσπάθεια
ώστε να πέσει ο επίδεσμος που τον εμποδίζει
να γνωρίσει τις υψηλότερες διδασκαλίες,
αλλά και επειδή δεν έχει απελευθερωθεί από
τα δεσμά της ύλης, τα οποία, σε αντίθεση με
τις πνευματικές απολαύσεις, τον έχουν
παρασύρει στις σωματικές απολαύσεις. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο έχει υποδουλωθεί
στην κυριαρχία των παθών και επιτρέπει στο
πνεύμα του να μοιάζει με κουτσό που δεν
κάνει τίποτα για να γίνει καλά.
29. Σε όλους τους τομείς βλέπω την
πλειονότητα των ανδρών ασταθείς, παντού
συναντώ μόνο τον αδύναμο άνδρα. Και σε τι
οφείλεται αυτό; Στο γεγονός ότι δεν έχετε το
θάρρος και την επαρκή δύναμη της θέλησης
να βγείτε από τη βρωμιά στην οποία έχετε
κολλήσει, να ξεπεράσετε την αδράνεια που
σφυρηλατεί τα δεσμά που σας δένουν στην
ύλη, και αυτή είναι η προέλευση όλων των
βλαβών, όλων των ελαττωμάτων.
30. Αλλά ο άνθρωπος δεν θέλει να κάνει
χρήση αυτής της δύναμης με την οποία έχει
προικιστεί, που είναι η βούληση- η βούληση

Η δύναμη των συναισθημάτων, των
επιθυμιών ή των φόβων
21 Κάθε στιγμή, νοητικές ή πνευματικές
δονήσεις εκπέμπονται από εσάς, αλλά στις
περισσότερες περιπτώσεις, εκπέμπετε
εγωισμό, μίσος, βία, ματαιοδοξία και ευτελή
πάθη. Πονάτε και αισθάνεστε όταν
πληγώνεστε: αλλά δεν αγαπάτε, και ως εκ
τούτου δεν αισθάνεστε όταν σας αγαπούν,
και με τις νοσηρές σκέψεις σας διαποτίζετε
όλο και περισσότερο το περιβάλλον στο οποίο
ζείτε με πόνο και γεμίζετε την ύπαρξή σας με
δυσφορία. Αλλά σας λέω: διαποτίστε τα
πάντα με ειρήνη, με αρμονία, με αγάπη, και
θα είστε ευτυχισμένοι. (16, 33)
22 Μη σκέφτεστε ποτέ άσχημα για εκείνους
που δεν σας συμπαθούν, και μην πικραίνεστε
με εκείνους που δεν σας καταλαβαίνουν,
αφού ακόμα και το πιο βαθύ συναίσθημα που
έχετε για τους γείτονές σας το μεταδίδετε
νοερά σ' αυτούς. (105, 37)
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που πρόκειται να είναι ο απεριόριστος
νομοθέτης, που πρόκειται να γίνει ο
ανώτατος ηγέτης και, υποστηριζόμενη από τη
λογική, πρόκειται να πολεμήσει - δύναμη
εναντίον δύναμης, κυριαρχία εναντίον
κυριαρχίας. Από τη μία πλευρά τα πάθη και οι
επιθυμίες, από την άλλη η λογική και η
θέληση, μέχρις ότου οι τελευταίες κερδίσουν
τη μάχη και μπορείτε να πείτε ότι
ελευθερωθήκατε.
31. Τότε θα μπορέσετε να γίνετε οι μεγάλοι
προφήτες, οι μεγάλοι φωτισμένοι, οι
"υπεράνθρωποι". Τότε θα μπορέσετε να
ζήσετε με τα άγρια ζώα και να παίξετε με τα
ερπετά. Γιατί αληθινά σας λέω, είναι οι
παραβάσεις που σας βαραίνουν και σας
κάνουν να φοβάστε αυτά τα αδελφάκια σας,
και αυτός είναι και ο λόγος που σας
επιτίθενται.
32 Αν όμως αφιερώσετε χρόνο για να
παρατηρήσετε τους ανθρώπους, θα
ανακαλύψετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που
είναι πιο άγριοι από τις τίγρεις και που έχουν
περισσότερο δηλητήριο από την κόμπρα.
(203,3-6)

πιστεύω σε Σένα, γιατί σε είδα". Σ' αυτούς
λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που πίστεψαν
χωρίς να δουν, γιατί έδωσαν αποδείξεις ότι,
χάρη στην πνευματοποίησή τους, Με ένιωσαν
στην καρδιά τους. (27, 75)
4 Θέλω να ξέρετε τι είναι η πίστη, για να
καταλάβετε ότι όποιος την έχει, είναι κάτοχος
θησαυρού ασύγκριτου.
5. Όποιος ζει φωτισμένος από αυτό το
εσωτερικό φως, δεν θα αισθάνεται ποτέ
απόβλητος, εγκαταλελειμμένος, αδύναμος ή
χαμένος - όσο φτωχός κι αν τον θεωρεί ο
κόσμος. Η πίστη του στον Πατέρα, στη ζωή,
στο πεπρωμένο του, αλλά και στον εαυτό του,
δεν θα τον αφήσει ποτέ να χαθεί στον αγώνα
της ζωής- και, επιπλέον, θα είναι πάντα σε
θέση να επιτελεί μεγάλα και εκπληκτικά έργα.
(136, 4 - 5)
6 Η πίστη είναι σαν ένας φάρος που φωτίζει
το μονοπάτι σας μέσα στη ζωή μέχρι να
φτάσετε στο ασφαλές λιμάνι της αιωνιότητας.
7 Η πίστη δεν πρέπει να είναι αυτή των
χλιαρών και άτολμων πνευμάτων 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.
8. Πίστη είναι αυτό που αισθάνεται το
πνεύμα, το οποίο, γνωρίζοντας ότι ο Θεός
είναι μέσα του, αγαπά τον Κύριό του και
χαίρεται να τον αισθάνεται μέσα του και να
αγαπά τους συνανθρώπους του. Είναι τόσο
μεγάλη η πίστη στη δικαιοσύνη του Πατέρα
που δεν περιμένει από τους πλησίον του να
τον αγαπήσουν, να συγχωρήσουν τα
αδικήματα και τις παραβάσεις, αλλά πιστεύει
ότι αύριο θα γεμίσει φως, επειδή πέτυχε τον
εξαγνισμό του με τις δικές του υπηρεσίες.
9 Όποιος έχει πίστη, έχει ειρήνη, έχει αγάπη
και έχει καλοσύνη μέσα του.
10 Είναι πλούσιος σε πνεύμα και σε υλικά
αγαθά- αλλά σε αληθινό πλούτο, όχι σε
εκείνον που νομίζετε. (263, 12 - 16)
11 Σας δίνω τώρα την απόδειξη ότι η αληθινή
πίστη είναι παρούσα: όταν η καρδιά δεν
απελπίζεται την ώρα της δοκιμασίας- όταν η
ειρήνη γεμίζει το νου στις πιο κρίσιμες
στιγμές.
12. Όποιος έχει πίστη βρίσκεται σε αρμονία
μαζί Μου, γιατί Εγώ είμαι η ζωή, η υγεία και η

IX Διδασκαλίες της Θείας Σοφίας
Κεφάλαιο 36 - Πίστη, αλήθεια και
γνώση
Η πίστη που νικάει τα πάντα
1 Για να νικήσει κανείς την αδυναμία, την
αθλιότητα, τη μιζέρια και τα πάθη και για να
απομακρύνει την αμφιβολία, είναι
απαραίτητη η πίστη και τα καλά έργα, αρετές
που κατακτούν το αδύνατο- σε σύγκριση με
αυτές, το δύσκολο και το ανέφικτο
ξεθωριάζουν σαν σκιές.
2 Είπα στους ανθρώπους που πίστεψαν σε
Μένα στη "Δεύτερη Εποχή": "Η πίστη σας σας
βοήθησε". Το εξήγησα με αυτόν τον τρόπο
επειδή η πίστη είναι μια θεραπευτική
δύναμη, μια δύναμη που μεταμορφώνει και
το φως της εκμηδενίζει το σκοτάδι. (20, 63 64)
3 Όσοι απέχουν ακόμη πολύ από την
πνευματοποίηση θέλουν να Με δουν με τη
μορφή του Ιησού, να Μου πουν: "Κύριε,
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σωτηρία. Όποιος αναζητά με αλήθεια αυτό το
λιμάνι και αυτόν τον φάρο δεν χάνεται.
13 Αυτός που κατέχει αυτή την αρετή κάνει
θαύματα πέρα από κάθε ανθρώπινη επιστήμη
και μαρτυρεί για το πνεύμα και την ανώτερη
ζωή. (237,69 - 71)

19. Είμαι ο "Λόγος" που οι άνθρωποι
αναζητούν επειδή δεν μπόρεσαν να Με
φτάσουν. Είναι η αλήθεια Μου που τους
αποκαλύπτω, αφού η αλήθεια είναι η
βασιλεία στην οποία θα εισέλθετε όλοι
σύμφωνα με το θέλημά Μου.
20 πώς θα ανακαλύψετε την αλήθεια, αν δεν
σας πω πρώτα ότι απαιτούνται πολλές
απαρνήσεις γι' αυτήν;
21 Για να βρει κανείς την αλήθεια, είναι
μερικές φορές απαραίτητο να απαρνηθεί ό,τι
κατέχει, ακόμη και τον εαυτό του.
22. 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 από
το πρόσωπό του. (258, 44 - 47)
23 Μακάριος είναι εκείνος 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
αμφισβητείτε το Βιβλίο της Θείας Σοφίας και
θα σας απαντήσει, γιατί ο Πατέρας ποτέ δεν
έμεινε σιωπηλός ή αδιάφορος απέναντι σε
αυτόν που Τον αμφισβητεί με θέρμη.
24. Πόσοι από εκείνους που αναζητούν την
Αλήθεια στα βιβλία, στους μορφωμένους και
στις διάφορες επιστήμες, θα την
ανακαλύψουν τελικά μέσα τους, αφού έχω
τοποθετήσει στο εσωτερικό του κάθε
ανθρώπου έναν σπόρο της Αιώνιας Αλήθειας.
(262, 36 - 37)
25 Δεν μπορώ να σας εξαπατήσω! Ποτέ δεν
είμαι σε μια πράξη ψεύδους, δεν κρύβομαι
στο σκοτάδι. Η αλήθεια μου είναι πάντα
γυμνή. Αλλά αν οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να
δουν τη γύμνια του Πνεύματός Μου, είναι
επειδή δεν το ήθελαν. Δεν σας κρύβω την
αλήθεια μου με κανένα ένδυμα. Η γύμνια
Μου είναι Θεϊκή και καθαρή, η γύμνια Μου
είναι ιερή και θα την δείξω σε όλα τα όντα
του σύμπαντος. Ως σύμβολο του ίδιου, ήρθα
στον κόσμο γυμνός σαν άνθρωπος, και
γυμνός σας άφησα.
26. Θέλω η αλήθεια να βασιλεύει πάντοτε
ανάμεσα στους δικούς Μου, γιατί είμαι και
θα είμαι πάντοτε μέσα στην αλήθεια σας.
Θέλω η αγάπη να είναι ανάμεσά σας, και η
αγάπη Μου θα είναι πάντα μέσα στην αγάπη
σας.

Γνωρίζοντας την αλήθεια του Θεού
14 Όταν η καρδιά έχει καλή πίστη και ο νους
είναι απαλλαγμένος από προκαταλήψεις και
ασαφείς ιδέες, εκτιμά κανείς τη ζωή καλύτερα
και βλέπει την αλήθεια με μεγαλύτερη
διαύγεια. Αν, από την άλλη πλευρά, η καρδιά
κάποιου κρύβει αμφιβολίες ή ματαιοδοξία,
και το μυαλό του σφάλλει, όλα φαίνονται
ασαφή, και ακόμη και το φως εμφανίζεται ως
σκοτάδι.
15 Αναζητήστε την αλήθεια, αυτή είναι η ζωή,
αλλά αναζητήστε την με αγάπη, με
ταπείνωση, με επιμονή και με πίστη. (88, 5 6)
16 Προσευχηθείτε, ρωτήστε τον Πατέρα σας
στην προσευχή σας, και τότε, στο διαλογισμό
σας, θα λάβετε μια σπίθα από το άπειρο φως
μου. Μην περιμένετε να λάβετε όλη την
αλήθεια σε μια στιγμή. Υπάρχουν πνεύματα
που αναζητούν την αλήθεια εδώ και πολύ
καιρό, που ερευνούν και προσπαθούν να
διεισδύσουν σε όλα τα μυστήρια, αλλά ακόμη
δεν έχουν φτάσει στον επιθυμητό στόχο.
17 Ο Χριστός, ο χρισμένος, σας έδειξε τον
δρόμο με τα λόγια: "Αγαπάτε αλλήλους".
Μπορείτε να φανταστείτε τις συνέπειες αυτής
της μεγαλειώδους εντολής; Ολόκληρη η ζωή
των ανθρώπων θα μεταμορφωνόταν αν
ζούσατε σύμφωνα με αυτή τη διδασκαλία.
Μόνο η αγάπη θα μπορέσει να σας
αποκαλύψει τις αλήθειες των θείων
μυστηρίων, επειδή είναι η προέλευση της
ζωής σας και κάθε τι που δημιουργήθηκε.
18. Αναζητήστε επιμελώς την αλήθεια,
αναζητήστε το νόημα της ζωής, αγαπήστε και
γίνετε δυνατοί στην καλοσύνη, και θα δείτε
πώς, βήμα προς βήμα, ό,τι ήταν ψεύτικο,
ανέντιμο ή ατελές θα φύγει από την ύπαρξή
σας. Να είστε μέρα με τη μέρα πιο ευαίσθητοι
στο φως της θείας χάρης, και τότε θα είστε σε
θέση να ζητήσετε απευθείας από τον Κύριό
σας όλα όσα θέλετε να μάθετε και όσα
χρειάζεται το πνεύμα σας για να φτάσετε
στην ύψιστη αλήθεια. (136, 40 - 42)
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27 Υπάρχει μόνο μία αλήθεια, μία αληθινή
αγάπη- και αν αυτή η αλήθεια και αυτή η
αγάπη είναι μέσα σας, η αγάπη σας και η
αλήθεια σας θα είναι δική μου, και η αλήθεια
μου και η αγάπη μου θα είναι δική σας. (327,
33 - 34)
28. Το φως μου είναι μέσα σε κάθε πνεύμα.
Βρίσκεστε τώρα στην εποχή που το Πνεύμα
μου θα εκχυθεί 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.
29 Και οι μεν και οι δε θα τρέμουν μπροστά
στην αλήθεια του ζωντανού και αληθινού
Θεού. (263, 33 - 34)

απαραίτητο να γνωρίζετε εκ των προτέρων το
μονοπάτι που σας δείχνει η συνείδησή σας, ο
πνευματικός νόμος του οποίου πηγάζει από
το Θείο Πνεύμα. (79, 38 - 39)
35. Έχετε πέσει τόσο χαμηλά και έχετε
απομακρυνθεί τόσο πολύ από το πνευματικό,
ώστε να θεωρείτε υπερφυσικά όλα όσα,
εφόσον ανήκουν στο πνεύμα, είναι εντελώς
φυσικά. Έτσι αποκαλείτε το Θείο υπερφυσικό,
και με τον ίδιο τρόπο θεωρείτε ότι όλα
ανήκουν στο πνεύμα σας, και αυτό είναι
λάθος.
36 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι βλέπετε και
αντιλαμβάνεστε μόνο ό,τι βρίσκεται εντός του
εύρους των αισθήσεών σας ή εντός της
εμβέλειας της ανθρώπινης νοημοσύνης σας,
και έχετε θεωρήσει υπερφυσικό ό,τι
βρίσκεται πέρα από τις αισθήσεις και το νου.
(273, 1)
37. Τόσο ο άνθρωπος που αναζητά το φως της
γνώσης στη φύση, όσο και εκείνος που
αναζητά τη σοφία Μου στις πνευματικές
αποκαλύψεις, πρέπει να διανύσει με τα δικά
του πόδια το μονοπάτι με το οποίο θα βρει
όλες εκείνες τις αλήθειες που δεν μπορεί να
ανακαλύψει με άλλα μέσα. Γι' αυτόν ακριβώς
το λόγο, έστειλα το πνεύμα σας να ζήσει τη
μία ζωή μετά την άλλη εδώ στη γη, ώστε,
μέσω της εξέλιξης και της εμπειρίας του, να
ανακαλύψει όλα όσα υπάρχουν μέσα του και
σε ό,τι το περιβάλλει.
38 Αν θέλετε, εξετάστε διεξοδικά τα λόγια
Μου, αλλά στη συνέχεια μελετήστε και
παρατηρήστε τη ζωή από τη δική τους
σκοπιά, ώστε να διαπιστώσετε την αλήθεια
που περιέχεται σε όλα όσα σας είπα.
39. Θα υπάρξουν περιπτώσεις που θα σας
φανεί ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ αυτών
που σας λέω σήμερα και αυτών που σας
αποκαλύφθηκαν στο παρελθόν, αλλά δεν
υπάρχει. Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κάνουν
λάθος. Αλλά τώρα όλα θα έρθουν στο Φως.
(105, 54 - 56)X

Η γνώση του πνευματικού και θεϊκού
30. Είναι αδύνατο για ένα από τα παιδιά Μου
να Με ξεχάσει, αφού φέρει στο πνεύμα του
τη συνείδηση, η οποία είναι το φως του
Πνεύματός Μου, από το οποίο πρέπει να Με
αναγνωρίσει αργά ή γρήγορα.
31 Για μερικούς είναι εύκολο να διεισδύσουν
στο νόημα του λόγου μου και να βρουν εκεί
το φως- για άλλους, όμως, ο λόγος μου είναι
γρίφος.
32. Σας λέω ότι δεν μπορούν όλοι να
καταλάβουν την πνευματικότητα του
μηνύματός μου αυτή την εποχή. Όσοι δεν
μπορούν, θα πρέπει να περιμένουν νέους
καιρούς, ώστε το πνεύμα τους να ανοίξει τα
μάτια του στο φως των αποκαλύψεών μου.
(36, 4 - 6)
33. Όταν σας λέω ότι η σοφία Μου θα είναι
δική σας, πιστεύετε ότι μια μόνο ζωή στη γη
μπορεί να είναι αρκετή για να μάθετε όλα
όσα έχω να σας αποκαλύψω; Αν σας πω ότι
δεν μπορείτε να αποκτήσετε την ανθρώπινη
επιστήμη χωρίς να διανύσετε το μακρύ
μονοπάτι της ανάπτυξης, ακόμα λιγότερο
μπορείτε να αποκτήσετε τη γνώση του
πνευματικού χωρίς την πλήρη ανάπτυξη του
πνεύματός σας.
34. Δεν θέτω την πνευματοποίηση σε
αντίθεση με την επιστήμη, διότι αυτό το
σφάλμα ήταν σφάλμα των ανθρώπων, ποτέ
δικό μου. Αντιθέτως, σας διδάσκω να
εναρμονίζετε το πνευματικό με το υλικό, το
ανθρώπινο με το Θείο, το παροδικό με το
αιώνιο. Παρ' όλα αυτά, σας εξηγώ ότι για να
βαδίζετε στα μονοπάτια της ζωής, είναι

Προϋποθέσεις για την πνευματική νόηση
40 Η ταπεινοφροσύνη είναι το φως του
πνεύματος, και αντίθετα, η απουσία της είναι
σκοτάδι σ' αυτό. Η ματαιοδοξία είναι ο
καρπός της άγνοιας. Εκείνος που είναι
μεγάλος με γνώση και διακρίνεται με αρετή
διαθέτει αληθινή σεμνότητα και πνευματική
ταπεινότητα. (101, 61)
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41 Αφήστε όλες τις κακές σκέψεις να φύγουν
από μέσα σας, και ντυθείτε ευγενείς σκέψεις.
Η ευτυχία δεν έγκειται σε αυτό που κατέχει
κανείς υλικά, αλλά σε αυτό που αναγνωρίζει
πνευματικά. Το να γνωρίζεις σημαίνει να
κατέχεις και να ενεργείς.
42. Αυτός που έχει πραγματική γνώση είναι
ταπεινού πνεύματος. Δεν είναι υπερήφανος
για τη γήινη σοφία, η οποία επιδιώκει μόνο
να γνωρίζει τα πάντα (γήινα) και αρνείται όλα
όσα δεν έχει κατανοήσει. Αυτός που φέρει
μέσα του το φως της εμπνευσμένης γνώσης
είναι σε θέση να λαμβάνει αποκαλύψεις την
κατάλληλη στιγμή, όπως επίσης γνωρίζει πώς
να τις περιμένει. Μελετητές έχουν αποκληθεί
πολλοί, αλλά ο ήλιος, που λάμπει μέρα με τη
μέρα με άπλετο φως, υπήρξε γι' αυτούς ένα
μυστήριο.
43 Πολλοί νόμιζαν ότι γνώριζαν τα πάντα,
αλλά αληθινά σας λέω, το μυρμήγκι που
περνάει απαρατήρητο από το δρόμο τους,
περιέχει γι' αυτούς ένα ανεξιχνίαστο
μυστήριο.
44 Οι άνθρωποι θα μπορέσουν να
ερευνήσουν πολλά θαύματα της φύσης, αλλά
αν δεν το κάνουν στο μονοπάτι της θείας
αγάπης, δεν θα φτάσουν στην αληθινή σοφία
που περιέχεται στην αθάνατη ζωή του
πνεύματος. (139, 67 - 70)

48. Αλλά τώρα έχει έρθει η εποχή του φωτός,
η ώρα που πρέπει να σπάσετε τις αλυσίδες
και να ανοίξετε τα φτερά σας για να
ανυψωθείτε ελεύθερα στο άπειρο με την
επιθυμία για την αλήθεια. (239, 4 - 7)
49 Αυτός ο αιώνας στον οποίο ζείτε
παρουσιάζει δύο όψεις: η μία είναι η
ανάπτυξη του νου και η άλλη είναι η
πνευματική στασιμότητα.
50 Πράγματι, το θείο φως λάμπει στις
ικανότητες της διάνοιας, και από αυτές
πηγάζει η μεγάλη μου έμπνευση, οι καρποί
της οποίας εκπλήσσουν την ανθρωπότηταδιότι η διάνοια επιθυμεί τώρα την ελευθερία
και την επέκταση της γνώσης. Ο άνθρωπος
βυθίζεται στη μελέτη της φύσης- ερευνά,
ανακαλύπτει, χαίρεται, αναρωτιέται, αλλά
ποτέ δεν μένει αναποφάσιστος.
51. 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.
52. Τότε έχει αποδειχθεί αδύναμος και
ανόητος, ανίκανος να ξεπεράσει με τη δύναμη
της θέλησης τις προκαταλήψεις που τον
κρατούν χαμηλά. Εκεί αποδείχθηκε ότι είναι
έρμαιο διαστρεβλωμένων ερμηνειών.
53. Η ανάπτυξη της ανθρώπινης νοημοσύνης
δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ μέχρι να
αναπτυχθεί και στο πνευματικό επίπεδο.
Συνειδητοποιήστε πόσο μεγάλη είναι η
καθυστέρηση του πνεύματός σας, επειδή
έχετε αφιερωθεί μόνο στη γνώση της γήινης
ζωής.
54 Ο άνθρωπος είναι έρμαιο της θέλησης των
άλλων, θύμα ξορκιών, καταδικών και
απειλών. Αλλά τι έχει κερδηθεί από αυτό; 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, πάντα θεωρούσε μυστήριο: την
Πνευματική Ζωή.
55. Πιστεύετε ότι η ζωή του πνεύματος θα
είναι για πάντα ένα μυστήριο για τον
άνθρωπο στη γη; Αν το πιστεύετε αυτό,

Η αναγκαία διεύρυνση της ανθρώπινης
συνείδησης
45 Παραχώρησα στον άνθρωπο την
ελευθερία της σκέψης από την αρχή. Αλλά
ήταν πάντα σκλάβος - μερικές φορές από
φανατισμό, και σε άλλες περιπτώσεις ως
σκλάβος των ψευδών κοσμοθεωριών του
"Φαραώ" και του "Αυτοκράτορα". Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή
τυφλώνεται μπροστά στην ελευθερία που
αποκτά τώρα ο νους και στη φωτεινότητα που
παρουσιάζεται στα μάτια του. Διότι το μυαλό
του δεν έχει συνηθίσει ακόμη αυτή την
ελευθερία.
46. Ο άνθρωπος είχε μειώσει τη δύναμη της
κατανόησης του πνευματικού και γι' αυτό
έπεσε σε φανατισμό, περπάτησε σε πονηρά
μονοπάτια και ήταν σαν σκιά της θέλησης των
άλλων.
47 Είχε χάσει την ελευθερία του, δεν ήταν
κύριος του εαυτού του ούτε των σκέψεών
του.
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κάνετε μεγάλο λάθος. Σας λέω ειλικρινά, όσο
δεν γνωρίζετε την καταγωγή σας και όσο δεν
ξέρετε τίποτα από όσα σχετίζονται με το
πνεύμα, θα συνεχίσετε να είστε πλάσματα
που ζουν 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 οι
ζωές σας θα συνεχίσουν να διέπονται από
πόνο.
56. Αν δεν ανακαλύψετε αυτό που κουβαλάτε
στην ύπαρξή σας, ούτε ανακαλύψετε στον
πλησίον σας τον πνευματικό αδελφό που
κατοικεί σε όλους, μπορείτε να αγαπάτε
πραγματικά 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. (271, 39 - 45)
57 Σε Μένα οι άνθρωποι θα βρουν το
κουράγιο να απελευθερωθούν από το ζυγό
της άγνοιάς τους.
58 Πώς μπορείτε να περιμένετε να υπάρξει
ειρήνη στη γη, να σταματήσουν 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;
59. 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. (273, 24 26)
60. Λέω στον άνθρωπο ότι είναι ένας
άγνωστος στον εαυτό του, επειδή δεν έχει
διεισδύσει στο εσωτερικό του, επειδή δεν
γνωρίζει το μυστικό του, επειδή δεν γνωρίζει
την αληθινή του φύση. Αλλά θέλω να του
διδάξω αυτή τη φορά το περιεχόμενο του
"βιβλίου" που ήταν κλειστό γι' αυτόν για τόσο
καιρό, όπου φυλάσσονται όλα τα μυστικά, τα
οποία σας υποσχέθηκα ήδη στη "Δεύτερη
φορά" να φωτίσω με το φως του Πνεύματός
Μου.
61. Τώρα θα γνωρίσετε πραγματικά τον εαυτό
σας και θα διεισδύσετε στο εσωτερικό του
πνεύματός σας. Τότε θα μπορείτε να πείτε ότι
αρχίζετε να γνωρίζετε ποιοι είστε.
62. Ο άνθρωπος θα γνωρίσει την καταγωγή
του, το πεπρωμένο του, το έργο του, τις
ικανότητές του και όλη αυτή την άπειρη και

αιώνια ζωή που ζει και πλέκεται γύρω του.
Δεν θα μπορεί πλέον να βλάψει τον πλησίον
του, δεν θα μπορεί πλέον να θέσει σε κίνδυνο
την ύπαρξη των συνανθρώπων του, ούτε θα
τολμήσει να βεβηλώσει τίποτα από όλα όσα
τον περιβάλλουν, επειδή θα έχει
συνειδητοποιήσει ότι όλα είναι ιερά.
63 Θα αναγνωρίσει τι περιέχει και τι κρύβει το
πνεύμα του, και τότε θα έχει μια σαφή ιδέα
και μια βαθιά πίστη ότι - εφόσον το πνεύμα
είναι θαυμάσιο - το σπίτι που ο Πατέρας του
του παρείχε στην αιωνιότητα πρέπει επίσης
να είναι θαυμάσιο. (287, 4 - 6)

Κεφάλαιο 37 - Η σωστή κατανόηση
των βιβλικών κειμένων
Η ερμηνεία των βιβλικών λέξεων και
υποσχέσεων
1. Οι άνθρωποι αφιερώθηκαν στη μελέτη των
Παλαιών Διαθηκών, σπαταλώντας το μυαλό
τους στην έρευνα και την ερμηνεία των
προφητειών και των υποσχέσεων. Εκείνοι
ανάμεσά τους έχουν έρθει πιο κοντά στην
αλήθεια που έχουν βρει το πνευματικό νόημα
των διδασκαλιών μου. Διότι όσοι επιμένουν
πεισματικά στη γήινη - υλική ερμηνεία και δεν
καταλαβαίνουν ή δεν θέλουν να βρουν το
πνευματικό νόημα των αποκαλύψεών μου, θα
πρέπει να υποστούν συγχύσεις και
απογοητεύσεις, όπως υπέστη ο εβραϊκός
λαός όταν ήρθε ο Μεσσίας, τον οποίο είχαν
φανταστεί με διαφορετικό τρόπο και
περίμεναν διαφορετικά από ό,τι η
πραγματικότητα τον έδειξε. (13, 50)
2 Η λανθασμένη αντίληψη που είχε ο
άνθρωπος για τη δικαιοσύνη μου στους
πρώτους χρόνους θα εξαφανιστεί τελικά για
να δώσει τη θέση της στην αληθινή γνώση
της. Η θεία δικαιοσύνη θα γίνει τελικά
κατανοητή ως το φως που πηγάζει από την
τέλεια αγάπη που υπάρχει στον Πατέρα σας.
3 Ο Θεός, τον οποίο οι άνθρωποι θεωρούσαν
εκδικητικό, σκληρό, εκδικητικό και
ασυγχώρητο, θα γίνει αισθητός από τα βάθη
της καρδιάς του ως Πατέρας που δίνει τη
συγχώρεσή του για τα αδικήματα που έχουν
κάνει τα παιδιά του, ως Πατέρας που με
αγάπη πείθει τον αμαρτωλό, ως Κριτής που,
αντί να καταδικάσει αυτόν που έχει σφάλει
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βαρύτατα, του προσφέρει μια νέα ευκαιρία
για σωτηρία.
4... Πόσες ατέλειες Μου απέδωσαν οι
άνθρωποι, στην άγνοιά τους, επειδή Με
θεώρησαν ικανό να αισθάνομαι θυμό, αν και
ο θυμός είναι μόνο μια ανθρώπινη αδυναμία!
Αν οι προφήτες σας μίλησαν για την "ιερή
οργή του Κυρίου", σας λέω τώρα να
ερμηνεύσετε αυτή την έκφραση ως θεία
δικαιοσύνη.
5. Ο λαός της "Πρώτης Εποχής" δεν θα
καταλάβαινε άλλη μορφή έκφρασης, ούτε οι
ακόλαστοι ή οι ελευθεριάζοντες θα έπαιρναν
στα σοβαρά τις παραινέσεις των προφητών,
αν δεν τους μιλούσαν με αυτή τη μορφή.
Ήταν απαραίτητο η έμπνευση των
αγγελιοφόρων μου να εκφραστεί με λόγια
που θα εντυπωσίαζαν τον εγκέφαλο και την
καρδιά αυτών που δεν είχαν παρά ελάχιστη
πνευματική ανάπτυξη. (104, 11 - 14)
6 Τα γραπτά της "Πρώτης Εποχής"
παρέδωσαν την ιστορία του λαού του Ισραήλ,
διατηρώντας το όνομα των παιδιών του, τις
επιτυχίες και τις αποτυχίες του, τα έργα της
πίστης του και τις αδυναμίες του, τις δόξες
και τις πτώσεις του, έτσι ώστε το βιβλίο αυτό
να μιλάει σε κάθε νέα γενιά για την εξέλιξη
αυτού του λαού στη λατρεία του Θεού. Το
βιβλίο αυτό παρέδωσε τόσο τα ονόματα των
πατριαρχών που αγάπησαν την αρετή και τη
δικαιοσύνη, τα πρότυπα της δύναμης της
πίστης, όσο και τα ονόματα των προφητών,
των μάντεις των μελλοντικών πραγμάτων,
από το στόμα των οποίων μιλούσε πάντα ο
Κύριος όταν έβλεπε το λαό Του στο χείλος του
κινδύνου. Παρέδωσε επίσης τα ονόματα των
διεφθαρμένων, των προδοτών, των
ανυπάκουων, γιατί κάθε περιστατικό, κάθε
παράδειγμα είναι ένα μάθημα και μερικές
φορές ένα σύμβολο.
7 Όταν κατοικούσα ανάμεσα στους
ανθρώπους εν Χριστώ, μόνο όταν ήταν
απαραίτητο χρησιμοποιούσα την ουσία
αυτών των γραπτών, το νόημα αυτών των
έργων, για να μεταδώσω τη Διδασκαλία Μουποτέ δεν επαίνεσα το υλικό και το
ανυπόστατο. Δεν θυμάστε ότι ανέφερα τον
δίκαιο Άβελ, ότι εξήρε την υπομονή του Ιώβ
και ότι θυμήθηκα τη σοφία και τη δόξα του
Σολομώντα; Δεν θυμήθηκα τον Αβραάμ σε
πολλές περιπτώσεις και δεν μίλησα για τους
προφήτες, και δεν σας είπα αναφερόμενος

στον Μωυσή ότι δεν ήρθα για να καταργήσω
τον νόμο που είχε λάβει, αλλά για να τον
εκπληρώσω; (102, 31 – 32)
8 πρέπει να μελετάτε τις θείες αποκαλύψεις
που σας έχω δώσει ανά πάσα στιγμή, πρέπει
να καταλαβαίνετε τη μεταφορική γλώσσα που
σας μιλάει, πρέπει με αυτόν τον τρόπο να
ευαισθητοποιείτε τις πνευματικές σας
αισθήσεις για να γνωρίζετε ποιος είναι ο
λόγος του Θεού και ποιος είναι ο λόγος των
ανθρώπων, ώστε να ανακαλύπτετε το νόημα
των διδασκαλιών μου.
9 Μόνο από πνευματική άποψη θα
μπορέσετε να βρείτε τη σωστή και αληθινή
ερμηνεία του λόγου μου - τόσο εκείνου που
σας έστειλα μέσω των προφητών, όσο και
εκείνου που σας κληροδότησα μέσω του
Ιησού, ή αυτού του λόγου που σας δίνω μέσω
της μεσολάβησης των φερέφωνων της "τρίτης
περιόδου".
10 Μόλις αυτή η ανθρωπότητα βρει το
αληθινό νόημα του νόμου, των διδασκαλιών,
των προφητειών και των αποκαλύψεων, θα
έχει ανακαλύψει τα πιο όμορφα και βαθιά
πράγματα σχετικά με την ύπαρξή της.
11 Τότε οι άνθρωποι θα γνωρίσουν την
αληθινή δικαιοσύνη, και οι καρδιές τους θα
πάρουν μια γεύση από τον αληθινό ουρανότότε θα ξέρετε επίσης τι είναι η εξιλέωση, ο
εξαγνισμός και η επανόρθωση. (322, 39 - 42)
12. Τα γραπτά των περασμένων εποχών θα
μπορούσαν να σας αποκαλύψουν αυτό που
επαναλαμβάνω για εσάς σήμερα- αλλά ο
άνθρωπος τόλμησε να παραποιήσει τις
αλήθειες Μου για να τις διαδώσει
νοθευμένες. Και έτσι τώρα έχετε μια
πνευματικά άρρωστη, κουρασμένη και
μοναχική ανθρωπότητα.
13 Αυτός είναι ο λόγος που η κλήση μου για
αφύπνιση ακούγεται μέσω του φωνητικού
φορέα, επειδή δεν θέλω να βρίσκεστε σε
σύγχυση. (221, 14 - 15)
14. Αν τα γραπτά των μαθητών Μου, που σας
κληροδότησαν τον λόγο Μου στη Δεύτερη
Εποχή, έρθουν στα χέρια σας αλλοιωμένα, θα
σας κάνω να αναγνωρίσετε ποια είναι τα
αληθινά λόγια του Ιησού. Το πνεύμα σας θα
αναγνωρίσει ως ψεύτικους εκείνους που δεν
είναι σε αρμονία με τη Θεία συναυλία της
αγάπης Μου. (24, 19)
15 Ποτέ ο άνθρωπος δεν έμεινε χωρίς τις
αποκαλύψεις μου, που είναι το φως του
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Πνεύματος, αλλά φοβήθηκε να τις
κατανοήσει. Τώρα σας ρωτώ: Τι μπορείτε να
μάθετε για την αλήθεια και για το αιώνιο, αν
αποφεύγετε πεισματικά το πνευματικό;
16. Σκεφτείτε την υλιστική ερμηνεία που
δώσατε στις αποκαλύψεις μου για την Πρώτη
και τη Δεύτερη Εποχή, παρόλο που αυτές
μιλούν μόνο για το Θείο και το πνευματικό.
Δείτε πόσο έχετε μπερδέψει την υλική φύση
με την πνευματική, και με πόση έλλειψη
σεβασμού έχετε μετατρέψει το βαθύ σε
επιφανειακό και το υψηλό σε χαμηλό. Αλλά
γιατί το κάνατε αυτό; Επειδή, επιθυμώντας να
κάνετε κάτι στο έργο του Θεού, αναζητάτε την
προσέγγιση της προσαρμογής της
Διδασκαλίας μου στη γήινη ζωή σας, στις
ανθρώπινες ανέσεις σας, οι οποίες σας είναι
πιο αγαπητές. (281, 18 - 19)
17. Σε αυτόν τον καιρό θα κάνω τη
διδασκαλία που σας έδωσα στη Δεύτερη
Εποχή, την οποία πολλοί δεν έχουν
κατανοήσει και άλλοι έχουν ξεχάσει, να γίνει
κατανοητή από όλους, και επιπλέον, να
ακολουθηθεί εξαιτίας των νέων διδασκαλιών
Μου. (92, 12)
18 Το φως του Αγίου Πνεύματός Μου
κατεβαίνει επάνω σας, αλλά γιατί Με
αναπαριστάτε με μορφή περιστεριού; Αυτές
οι εικόνες και τα σύμβολα δεν πρέπει πλέον
να λατρεύονται από τους νέους μαθητές
Μου.
19 Καταλάβετε τη διδασκαλία μου, άνθρωποι:
σε εκείνη τη "Δεύτερη φορά" το Άγιο Πνεύμα
μου εκδηλώθηκε κατά τη βάπτιση του Ιησού
με τη μορφή περιστεριού, επειδή αυτό το
πουλί στο πέταγμά του μοιάζει με το φύσημα
του Πνεύματος, η λευκότητά του μιλάει για
την αγνότητα, και στο απαλό και ήπιο βλέμμα
του αντανακλάται η αθωότητα.
20 Πώς θα μπορούσε να γίνει κατανοητό το
θείο σε εκείνους τους αγράμματους
ανθρώπους, αν δεν χρησιμοποιούνταν τα
σχήματα των όντων που ήταν γνωστά σ'
αυτούς στον κόσμο;
21. Ο Χριστός, ο οποίος σας μιλάει αυτή τη
στιγμή, αντιπροσωπεύεται από ένα αρνί, και
ακόμη και ο Ιωάννης Με είδε με αυτόν τον
τρόπο στο προφητικό του όραμα. Όλα αυτά
οφείλονται στο γεγονός ότι αν Με
αναζητήσετε σε κάθε έργο Μου, θα βρείτε
πάντα σε κάθε δημιουργία μια εικόνα του
Δημιουργού της ζωής. (8,1 - 3)

22. Κάποτε σας είπα ότι είναι ευκολότερο για
μια καμήλα να περάσει από το μάτι μιας
βελόνας παρά για έναν πλούσιο τσιγκούνη να
μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Σήμερα σας
λέω ότι αυτές οι καρδιές πρέπει να
απελευθερωθούν από τον εγωισμό τους και
να ασκήσουν φιλανθρωπία προς τους
συνανθρώπους τους, ώστε το πνεύμα τους να
περάσει από το στενό μονοπάτι της σωτηρίας.
Δεν είναι απαραίτητο να απελευθερωθεί
κανείς από τα υπάρχοντα και τις περιουσίες,
αλλά μόνο από τον εγωισμό. (62, 65)
23 Αυτή τη στιγμή ανοικοδομώ τον Ναό, στον
οποίο αναφέρθηκα όταν είπα στους μαθητές
Μου που θαύμαζαν τον Ναό του Σολομώντα:
"Αληθινά σας λέω, δεν θα μείνει ούτε ένας
λίθος από αυτόν πάνω στον άλλο, αλλά θα
τον ανοικοδομήσω σε τρεις ημέρες".
24. Ήθελα να πω ότι κάθε εξωτερική λατρεία,
όσο λαμπρή κι αν φαίνεται στους ανθρώπους,
θα εξαφανιστεί από τις καρδιές των
ανθρώπων και στη θέση της θα ανεγείρω τον
αληθινό πνευματικό ναό της Θεότητάς Μου.
Τώρα είναι η "Τρίτη Ώρα", δηλαδή η τρίτη
ημέρα κατά την οποία θα ολοκληρώσω την
ανοικοδόμηση του Ναού Μου. (79, 4)
25 Ο Θεός δεν έχει μορφή, γιατί αν είχε, θα
ήταν ένα περιορισμένο ον, όπως είναι οι
άνθρωποι, και τότε δεν θα ήταν Θεός.
26 Ο "θρόνος" Του είναι η τελειότητα, η
δικαιοσύνη, η αγάπη, η σοφία, η δημιουργική
δύναμη, η αιωνιότητα.
27 "Ουρανός" είναι η υψηλότερη ευδαιμονία
που ένα πνεύμα επιτυγχάνει στην πορεία του
προς την τελειότητα, όταν ανυψώνεται τόσο
ψηλά στη σοφία και την αγάπη ώστε να
φτάσει σε έναν βαθμό καθαρότητας που δεν
μπορεί να φτάσει καμία αμαρτία ή πόνος.
28 Όταν οι προφήτες μου μιλούσαν για την
Πνευματική Ζωή, μερικές φορές το έκαναν
μέσω ανθρώπινων εκδηλώσεων και
αντικειμένων που σας είναι γνωστά.
29. Οι προφήτες είδαν θρόνους σαν αυτούς
των βασιλιάδων της γης - βιβλία, όντα με
ανθρώπινη μορφή, παλάτια με κρεμάσματα,
λυχνάρια, το Αρνίο και πολλές άλλες μορφές.
Αλλά σήμερα πρέπει να καταλάβετε ότι όλα
αυτά ήταν μόνο ένα σύμβολο, ένα σύμβολο,
ένα θείο νόημα, μια αποκάλυψη που έπρεπε
να σας εκφραστεί με μια εικονογραφική
μορφή, αφού δεν ήσασταν σε θέση να
κατανοήσετε μια άλλη, ανώτερη.
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30 Τώρα ήρθε η ώρα να ερμηνεύσετε σωστά
το νόημα όλων των παραβολών και των
διδασκαλιών Μου που σας αποκάλυψα μέσω
αλληγοριών, έτσι ώστε το νόημα να εισέλθει
στο μυαλό σας και η αλληγορική μορφή να
εξαφανιστεί.
31 Όταν αποκτήσετε αυτή τη γνώση, η πίστη
σας θα είναι αληθινή, αφού θα τη βασίσετε
στην αλήθεια. (326, 37 - 42)
32 Αν όλοι οι καλεσμένοι έσπευδαν στο
τραπέζι του Κυρίου, όπου σερβίρεται η τροφή
που τρέφει το πνεύμα, θα ήταν γεμάτο- αλλά
δεν ήρθαν όλοι οι καλεσμένοι.
33 Είναι στη φύση του ανθρώπου να μην
εκτιμά τις ευεργεσίες του Θεού, και γι' αυτό
είδατε πολλούς συνανθρώπους σας να σας
απομακρύνουν, όταν τους κάνατε το
κάλεσμα.
34. Αλλά σας λέω ότι αυτοί οι λίγοι που
κάθονται στο τραπέζι Μου και που ακούνε
επίμονα για να μάθουν από Μένα θα είναι
εκείνοι που θα κάνουν γνωστό στα πλήθη το
μεγαλείο του λόγου Μου, το νόημα αυτής της
διδασκαλίας που καλεί τους ανθρώπους να
ξαναχτίσουν έναν κόσμο που έχει φτάσει στο
τέλος του και να ανοίξει δρόμο για έναν πιο
λαμπερό και ανώτερο. (285, 33 - 35)

και μπορώ επίσης να σας πω ότι δεν έχει γίνει
κατανοητό ούτε από τον προφήτη στον οποίο
δόθηκε.
38 Ο Ιωάννης άκουσε και είδε, και όταν
άκουσε ότι του δόθηκε εντολή να το
καταγράψει, υπάκουσε αμέσως- αλλά
κατάλαβε ότι το μήνυμα αυτό απευθυνόταν
στους ανθρώπους που θα ακολουθούσαν
μετά από αυτόν για πολύ καιρό. (27, 80 - 81)
39. Πότε οι άνθρωποι θα στρέψουν την
προσοχή τους σε όσα άφησε γραπτώς ο
αγαπημένος μου μαθητής; Παράξενος είναι ο
τρόπος με τον οποίο καταγράφεται η
αποκάλυψή του, μυστηριώδες το νόημά του,
βαθιά έως απροσμέτρητα τα λόγια του. Ποιος
μπορεί να τους καταλάβει;
40 Οι άνθρωποι που αρχίζουν να
ενδιαφέρονται για την Αποκάλυψη του
Ιωάννη εμβαθύνουν σε αυτήν, ερμηνεύουν,
παρατηρούν και μελετούν. Κάποιοι
προσεγγίζουν λίγο την αλήθεια, άλλοι
νομίζουν ότι έχουν ανακαλύψει το νόημα της
Αποκάλυψης και το διακηρύσσουν σε όλο τον
κόσμο- άλλοι πάλι είναι μπερδεμένοι ή πολύ
κουρασμένοι για να ερευνήσουν περαιτέρω
και τελικά αρνούνται κάθε θεϊκό νόημα αυτού
του μηνύματος.
41 Μαθητές της "Τρίτης Εποχής", τώρα σας
λέω ότι αν πραγματικά επιθυμείτε να
εισέλθετε σε αυτό το ιερό και να μάθετε το
πραγματικό νόημα αυτών των αποκαλύψεων,
πρέπει να εξοικειωθείτε με την προσευχή
Πνεύμα προς Πνεύμα - την ίδια προσευχή που
ο Ιωάννης ασκούσε στην εξορία του.
42. Πρέπει πρώτα να καταλάβετε ότι η Θεία
Αποκάλυψη, αν και αναπαρίσταται με γήινες
μορφές και εικόνες, αφορά συνολικά το
πνεύμα του ανθρώπου, την εξέλιξή του, τους
αγώνες του, τους πειρασμούς και τις πτώσεις
του, τις βεβηλώσεις και τις ανυπακοές του.
Πρόκειται για τη δικαιοσύνη μου, τη σοφία
μου, το βασίλειό μου, τις εκδηλώσεις αγάπης
μου και την επικοινωνία μου με τους
ανθρώπους, την αφύπνισή τους, την
ανανέωσή τους και, τέλος, την
πνευματοποίησή τους.
43 Σας αποκάλυψα εκεί το πνευματικό ταξίδι
ζωής της ανθρωπότητας, χωρισμένο σε
χρονικές περιόδους, ώστε να κατανοήσετε
καλύτερα την εξέλιξη του πνεύματος.
44 Έτσι, μαθητές, καθώς η Αποκάλυψη
σχετίζεται με την πνευματική σας ζωή, είναι

Η Αποκάλυψη του Ιησού μέσω του
Αποστόλου Ιωάννη
35 Όλα είναι γραμμένα στο βιβλίο με τις επτά
σφραγίδες, το οποίο βρίσκεται στον Θεό, και
του οποίου η ύπαρξη αποκαλύφθηκε στην
ανθρωπότητα μέσω του αποστόλου και
προφήτη Ιωάννη.
36. Το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου σας
αποκαλύφθηκε μόνο από τον Θείο Αμνό, διότι
ούτε στη γη ούτε στους ουρανούς υπήρχε ένα
δίκαιο πνεύμα που θα μπορούσε να σας
εξηγήσει τα βαθιά μυστήρια της αγάπης, της
ζωής και της δικαιοσύνης του Θεού. Όμως ο
θείος Αμνός, που είναι ο Χριστός, έλυσε τις
σφραγίδες που έκλειναν το Βιβλίο της Ζωής,
για να αποκαλύψει το περιεχόμενό του στα
παιδιά Του. (62, 30)
37 Αν το βιβλίο των προφητειών του Ιωάννη
έχει θεωρηθεί από μερικούς ως ένα
αδιαπέραστο μυστήριο και από άλλους σε μια
λανθασμένη ερμηνεία, αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμη
φτάσει στην απαραίτητη πνευματοποίηση για
να κατανοήσει αυτό που παρουσιάζεται εκεί205

σκόπιμο να τη μελετάτε και να τη βλέπετε
από πνευματική σκοπιά- γιατί αν την
ερμηνεύετε μόνο με όρους γήινων γεγονότων,
θα πέσετε σε σύγχυση, όπως και πολλοί
άλλοι.
45. Είναι αλήθεια ότι πολλά γήινα γεγονότα
έχουν αναφορά στην εκπλήρωση αυτής της
αποκάλυψης και θα την έχουν και στο μέλλον.
Αλλά να ξέρετε ότι τα γεγονότα και τα
σημάδια που περιέχονται σε αυτά είναι
επίσης σχήματα, εικόνες και παραδείγματα
για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε την
αλήθεια Μου και να εκπληρώσετε το
πεπρωμένο σας να ανέλθετε σε Μένα με τον
τρόπο της καθαρότητας του πνεύματος, για
τον οποίο ο μαθητής Μου Ιωάννης σας άφησε
ένα λαμπρό παράδειγμα, ο οποίος
προηγήθηκε της ανθρωπότητας για χιλιετίες
σε διάλογο πνεύματος προς πνεύμα με τον
Κύριό του. (309, 47-51)

αφοσιωμένες στην αλήθεια από άλλες, άλλες
πιο πνευματοποιημένες από άλλες, αλλά όλες
αγωνίζονται προς τον ίδιο στόχο. Είναι το
μονοπάτι που τα πνεύματα ταξιδεύουν κατά
τη διάρκεια των αιώνων και των αιώνων - το
μονοπάτι στο οποίο οδηγούν οι διάφορες
θρησκείες. Κάποιοι έχουν προχωρήσει μόνο
με τη μεγαλύτερη βραδύτητα, άλλοι έχουν
μείνει στάσιμοι, και άλλοι έχουν
παραστρατήσει και έχουν μολυνθεί. (12, 92 93)
3 σήμερα έρχομαι με το Πνεύμα, και αληθινά
σας λέω: Μερικοί νομίζουν ότι στις πρώτες
φορές ήμουν πιο κοντά σας από ό,τι σήμερα.
Κάνουν λάθος, γιατί με κάθε ερχομό, έρχομαι
όλο και πιο κοντά σας.
4 θυμηθείτε ότι στην Πρώτη Εποχή
εγκαταστάθηκα σε ένα βουνό και από εκεί
σας έστειλα τον Νόμο Μου σκαλισμένο σε
πέτρα. Στη Δεύτερη Εποχή, άφησα το βουνό
και κατέβηκα στις κοιλάδες σας, γίνοντας
άνθρωπος για να ζήσω ανάμεσά σας. Και στον
παρόντα χρόνο, για να είμαι ακόμη πιο κοντά
σας, έκανα την καρδιά σας κατοικία Μου, για
να γίνω γνωστός εκεί και να μιλάω στους
ανθρώπους από μέσα της. (3, 31)
5 καταλαβαίνετε τώρα ότι έχω χωρίσει τη
Θεία Αποκάλυψή Μου σε τρεις μεγάλες
χρονικές περιόδους.
6 Στην πνευματική νηπιακή ηλικία της
ανθρωπότητας ο Πατέρας της έδωσε τον νόμο
και της υποσχέθηκε έναν Μεσσία που θα
άνοιγε την πύλη για μια νέα εποχή.
7 Ο Μεσσίας ήταν ο Χριστός, ο οποίος ήρθε
στους ανθρώπους όταν αυτοί ήταν στην
πνευματική τους νιότη. Δίδαξε στους
ανθρώπους έναν ανώτερο τρόπο εκπλήρωσης
του Νόμου, τον οποίο είχαν λάβει
προηγουμένως από τον Πατέρα και δεν
ήξεραν πώς να τον εκπληρώσουν. Ο "Λόγος"
του Θεού μίλησε μέσα από τα χείλη του
Ιησού, γι' αυτό και σας λέω ότι ο κόσμος
συνέχισε να ακούει τη φωνή και την εντολή
του Πατέρα του μέσα από τη διδασκαλία
αγάπης του τέλειου Δασκάλου.
8 Ο Ιησούς, από την πλευρά του,
προσφέρθηκε να στείλει στους ανθρώπους το
"Πνεύμα της αλήθειας", ώστε αυτό να τους
κάνει να καταλάβουν όλα όσα δεν είχαν
καταλάβει σχετικά με τη διδασκαλία του.
9. Τώρα λοιπόν, αγαπημένοι άνθρωποι, αυτός
ο απλός, ταπεινός λόγος που ακούτε αυτή τη

Κεφάλαιο 38 - Οι τρεις χρόνοι της
αποκάλυψης και οι επτά εποχές των
σφραγίδων
Η αναπτυξιακή εξάρτηση των αποκαλύψεων
του Θεού
1 και στις τρεις περιόδους στις οποίες έχω
χωρίσει την εξέλιξη της ανθρωπότητας, σας
έχω δείξει με το Φως Μου τον ίδιο ίσιο και
στενό δρόμο για την άνοδο του πνεύματος,
τον μοναδικό δρόμο της αγάπης, της
αλήθειας και της δικαιοσύνης.
2. Σας οδήγησα από διδασκαλία σε
διδασκαλία, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη,
μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή που θα σας πω
ότι μπορείτε ήδη να συνδεθείτε μαζί Μου
από πνεύμα σε πνεύμα. Θα μπορούσε η
ανθρωπότητα να συνδεθεί με αυτόν τον
τρόπο την "Πρώτη φορά"; - Όχι, αναγκάστηκε
να καταφύγει στην υλική λατρεία, σε τελετές
και τελετουργίες, σε παραδοσιακές γιορτές
και σύμβολα, ώστε να νιώσει το Θείο και το
πνευματικό κοντά του. Από αυτή την
αδυναμία να προσεγγίσει κανείς το
πνευματικό, να ανυψωθεί στο θείο, να
αναγνωρίσει το βαθύτερο και να διαλευκάνει
τα μυστήρια, προέκυψαν οι διάφορες
θρησκείες, η καθεμιά ανάλογα με το βαθμό
πνευματικής καθυστέρησης ή πνευματικής
προόδου του ανθρώπου, άλλες πιο
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στιγμή είναι η φωνή του Πνεύματος της
Αλήθειας, είναι το Πνευματικό Φως του Θεού
που χύνεται μέσα στην ύπαρξή σας, ώστε να
μπορέσετε να ανοίξετε τα μάτια σας στη Νέα
Εποχή. Αυτό το φως, που σας κάνει να
κατανοείτε σταδιακά με σαφήνεια όλες τις
αποκαλύψεις του Διδασκάλου σας, είναι το
φως του Πατέρα σας, του Αγίου Πνεύματος,
που εκπλήσσει την ανθρωπότητα σε ένα
υψηλότερο επίπεδο πνευματικής ανάπτυξης,
δηλαδή, καθώς πλησιάζει στην ενηλικίωση,
να κατανοεί τις αποκαλύψεις του Θεού.
10 Σε όλα όσα σας αποκαλύπτει αυτό το φως,
θα λάβετε τη διδασκαλία του Πατέρα- επειδή,
ο "Λόγος" είναι μέσα Μου, και το Άγιο
Πνεύμα είναι η δική Μου Σοφία. (132, 10 - 15)
11 Παλαιότερα δεν σας μιλούσα με αυτόν τον
τρόπο. Στην Πρώτη Εποχή, ο Νόμος φώτισε
την ανθρώπινη ψυχή- στη Δεύτερη Εποχή, ο
Χριστός φώτισε την καρδιά του ανθρώπου
μέσω του φωτός της αγάπης. Σήμερα, το φως
του Αγίου Πνεύματος φωτίζει το πνεύμα σας
για να το ανυψώσει πάνω από κάθε τι
ανθρώπινο.
12 Από τον ίδιο Θεό λάβατε αυτά τα τρία
μηνύματα, και μεταξύ όλων αυτών έχει
περάσει μια εποχή - ο χρόνος που είναι
απαραίτητος για την ανάπτυξη του νου, ώστε
να είναι σε θέση να λάβει το νέο μήνυμα ή τη
νέα διδασκαλία.
13 Τώρα καταλαβαίνετε γιατί σας αποκάλεσα
"μαθητές του Αγίου Πνεύματος". (229, 50 52)
14 αν σας είχα πει τα πάντα στις πρώτες
αποκαλύψεις, δεν θα χρειαζόταν ο Δάσκαλος,
ο Μεσσίας, να σας διδάξει νέες διδασκαλίες,
ούτε το Άγιο Πνεύμα να έρθει αυτή τη στιγμή
για να σας δείξει τις δόξες της Πνευματικής
Ζωής.
15 Γι' αυτό, σας λέω να μη μένετε
προσκολλημένοι σ' αυτό που σας
αποκαλύφθηκε σε παλαιότερες εποχές, σαν
να ήταν ο τελευταίος λόγος της διδασκαλίας
μου.
16 Ήρθα στους ανθρώπους εκ νέου και για
πολύ καιρό έκανα τον εαυτό μου γνωστό
μέσα από την κατανόησή τους, και ακόμα
μπορώ να σας πω ότι ο τελευταίος μου λόγος
δεν έχει ακόμα ειπωθεί.
17 Στο βιβλίο της σοφίας μου, να αναζητάτε
πάντα την τελευταία λέξη, τη νέα σελίδα που
σας αποκαλύπτει το νόημα, το περιεχόμενο

όσων δόθηκαν προηγουμένως, ώστε να γίνετε
μαθητές μου με αλήθεια. (149, 44 - 45)
Οι τρεις διαθήκες του Θεού
18 Ο Μωυσής, ο Ιησούς και ο Ηλίας - αυτό
είναι το μονοπάτι που ο Κύριος έχει χαράξει
για τον άνθρωπο ώστε να τον βοηθήσει να
ανέλθει στη βασιλεία της ειρήνης, του φωτός
και της τελειότητας.
19 Νιώστε στη ζωή σας την παρουσία των
αγγελιοφόρων του Κυρίου. Κανείς τους δεν
έχει πεθάνει- όλοι τους ζουν για να φωτίζουν
τον δρόμο των ανθρώπων που έχουν
παραστρατήσει, να τους βοηθούν να
σηκωθούν από τις πτώσεις τους και να τους
ενισχύουν, ώστε, στις δοκιμασίες της
μετάνοιάς τους, να αφοσιωθούν σε αυτήν με
αγάπη.
20. Γνωρίστε το έργο που επιτέλεσε ο
Μωυσής στη γη με την έμπνευση του Ιεχωβά.
Εξερευνήστε σε βάθος τη διδασκαλία του
Ιησού, μέσω του οποίου μίλησε ο "Θείος
Λόγος", και αναζητήστε το πνευματικό νόημα
της νέας αποκάλυψής Μου, της οποίας η
εποχή αντιπροσωπεύεται από τον Ηλία.
(29,20 - 22)
21 Αν στη "Δεύτερη Εποχή" η γέννησή μου ως
ανθρώπινο ον ήταν ένα θαύμα, και η
πνευματική μου ανάσταση μετά τον φυσικό
μου θάνατο ένα άλλο θαύμα - αληθινά σας
λέω - τότε η εκδήλωσή μου σε αυτή την εποχή
μέσω ενός ανθρώπινου νου είναι ένα
πνευματικό θαύμα.
22 Οι προφητείες μου θα εκπληρωθούν σ'
αυτόν τον καιρό μέχρι τον τελευταίο. Σας
αφήνω τις τρεις διαθήκες μου, οι οποίες
αποτελούν μία.
23 Εκείνοι που γνώριζαν τον Πατέρα ως
αγάπη, θυσία και συγχώρεση θα πρέπει να
Τον γνωρίσουν τέλεια αυτή τη στιγμή, ώστε
να Τον αγαπήσουν και να Τον λατρέψουν αντί
να φοβούνται τη δικαιοσύνη Του.
24 Αν την "Πρώτη φορά" τηρούσατε τον
Νόμο, ήταν από φόβο μήπως σας τιμωρήσει η
Θεία Δικαιοσύνη- γι' αυτό σας έστειλα τον
"Λόγο" Μου, για να γνωρίσετε ότι ο Θεός
είναι Αγάπη.
25 Σήμερα το φως μου έρχεται σε σας, για να
μην πλανηθείτε και να φτάσετε στο τέλος του
δρόμου με πίστη στον νόμο μου. (4,43 - 47)
26. Οι νέες μου διδασκαλίες είναι η
επιβεβαίωση εκείνων που σας έδωσα στη
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Δεύτερη Εποχή, αλλά είναι ακόμη πιο
εκτεταμένες. Θυμηθείτε: Τότε μιλούσα στην
καρδιά των ανθρώπων, τώρα όμως μιλάω στο
πνεύμα.
27. Δεν αρνούμαι κανένα από τα λόγια Μου
που σας έδωσα στο παρελθόν- αντιθέτως,
τους δίνω τη δέουσα εκπλήρωση και την
κατάλληλη ερμηνεία. Παρομοίως, εκείνη την
εποχή είπα στους Φαρισαίους που πίστευαν
ότι ο Ιησούς ήθελε να καταστρέψει τον Νόμο:
"Μη νομίζετε ότι ήρθα για να διαλύσω τον
Νόμο ή τους Προφήτες - αντίθετα, ήρθα για
να τους εκπληρώσω". Πώς θα μπορούσα να
αρνηθώ αυτόν τον Νόμο και τους Προφήτες,
αφού αποτελούν το θεμέλιο του Ναού που
έπρεπε να χτιστεί στις καρδιές των ανθρώπων
σε τρεις αιώνες, και την αναγγελία του
ερχομού Μου στον κόσμο; (99, 24 - 25)
28 Σήμερα σας λέω ξανά: "Εγώ είμαι η οδός, η
αλήθεια και η ζωή", και αν αναζητήσετε το
νόημα του λόγου μου σε αυτή την εποχή, θα
βρείτε σ' αυτόν τον αιώνιο νόμο της αγάπης,
αυτόν ακριβώς τον δρόμο που χάραξα για σας
στη γη.
29 Εκείνη την εποχή, πολλοί πίστευαν ότι ο
Χριστός είχε χάσει τον δρόμο και είχε
διαστρεβλώσει τον νόμο. Γι' αυτό τον
πολέμησαν και τον καταδίωξαν. Αλλά η
αλήθεια, όπως το φως του ήλιου, πάντα
υπερισχύει έναντι του σκότους. Τώρα ο λόγος
μου θα πολεμηθεί εκ νέου, γιατί κάποιοι
πιστεύουν ότι βρίσκουν αντιφάσεις, ασάφειες
και λάθη στο νόημά του. Αλλά το φως του θα
λάμψει εκ νέου στα σκοτάδια αυτής της
εποχής, και η ανθρωπότητα θα γνωρίζει ότι ο
Δρόμος και ο Νόμος που σας αποκάλυψα
είναι οι ίδιοι όπως και τότε, και θα είναι
πάντα οι ίδιοι. (56, 69 - 70)
30 Αυτή η διδασκαλία είναι ο δρόμος για την
αιώνια ζωή- όποιος ανακαλύψει σε αυτή τη
διδασκαλία μια ανυψωτική δύναμη και
τελειότητα, θα ξέρει πώς να την ενώσει με
αυτή που σας δίδαξα όταν ήμουν στη γη,
επειδή η ουσία της είναι η ίδια.
31 Εκείνοι που δεν ξέρουν πώς να βρουν την
αλήθεια που περιέχεται στις διδασκαλίες
μου, θα είναι σε θέση να βεβαιωθούν ότι
αυτές οι διδασκαλίες δεν οδηγούν στο ίδιο
τέλος με τις διδασκαλίες του Ιησού- τα
πνεύματα που τυφλώνονται από κακές
ερμηνείες ή συγχέονται από θρησκευτικό
φανατισμό δεν θα είναι σε θέση να

κατανοήσουν αμέσως την αλήθεια αυτών των
αποκαλύψεων. Πρέπει να περάσουν από ένα
μονοπάτι δοκιμασιών για να
απελευθερωθούν από το γήινο μυαλό που
τους εμποδίζει να κατανοήσουν και να
εκπληρώσουν την εντολή μου που σας
διδάσκει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. (83,
42 - 43)
32. Μάταια πολλοί άνθρωποι θα πουν ότι
αυτή η διδασκαλία είναι καινούργια ή ότι δεν
έχει καμία σχέση με τις θείες αποκαλύψεις
που σας δόθηκαν στο παρελθόν. Σας
διαβεβαιώνω ότι όλα όσα σας έχω πει σε
αυτή την εποχή μέσω της ανθρώπινης
διάνοιας έχουν τις ρίζες τους και τα θεμέλιά
τους σε όσα σας έχουν ήδη διακηρυχθεί
προφητικά στην Πρώτη και τη Δεύτερη Εποχή.
33. Αλλά η σύγχυση για την οποία σας μιλώ
θα επέλθει επειδή εκείνοι που ερμήνευσαν
εκείνες τις αποκαλύψεις επέβαλαν τις
ερμηνείες τους στους ανθρώπους, και αυτές
ήταν εν μέρει σωστές και εν μέρει
λανθασμένες. Θα συμβεί επίσης επειδή αυτό
το πνευματικό φως των διδασκαλιών μου
αποκρύφθηκε από τους ανθρώπους και
μερικές φορές δόθηκε με διαστρεβλωμένη
μορφή. Επομένως, σήμερα, αφού έχει έρθει η
ώρα που το φως μου θα σας απελευθερώσει
από το σκοτάδι της άγνοιάς σας, πολλοί
άνθρωποι αρνήθηκαν ότι αυτό μπορεί να
είναι το φως της αλήθειας, αφού σύμφωνα με
αυτούς δεν συμφωνεί με όσα σας δίδαξα
προηγουμένως.
34. Σας διαβεβαιώνω ότι κανένα από τα λόγια
Μου δεν θα χαθεί και ότι οι άνθρωποι αυτής
της εποχής θα μάθουν τι πραγματικά σας είπα
στο παρελθόν. Τότε, όταν ο κόσμος γνωρίσει
τον Πνευματισμό, θα πει: "Πράγματι, όλα
αυτά τα έχει πει ήδη ο Ιησούς!"
35. Στην πραγματικότητα, σας έχω ήδη πει τα
πάντα, αν και από πολλές από τις αλήθειες
που σας έχω αποκαλύψει, σας έχω πει μόνο
τα βασικά τους στοιχεία. Σας τα άφησα για να
μάθετε σταδιακά να τα κατανοείτε, γιατί
εκείνη την εποχή η ανθρωπότητα δεν ήταν
ακόμη ικανή να κατανοήσει όλα όσα σας
δείχνω τώρα πλήρως. (155, 24 -27)
Η τρίτη φορά
36. Αυτή είναι η "Τρίτη Εποχή" στην οποία
σας δίδαξα το μάθημα που θα ενώσει
πνευματικά την ανθρωπότητα. Γιατί είναι το
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θέλημά Μου οι γλώσσες, οι φυλές, οι
διαφορετικές ιδεολογίες να μην αποτελούν
πλέον εμπόδιο στην ένωσή τους. Η
πνευματική ουσία από την οποία
δημιούργησα ένα πνεύμα είναι η ίδια που
διαθέτουν όλοι, και οι ουσίες που συνθέτουν
το αίμα που ρέει στις φλέβες των ανθρώπων
είναι ίδιες σε όλους. Επομένως, όλοι είναι
ίσοι και άξιοι για Μένα, και για όλους έχω
έρθει εκ νέου. (95, 9)
37 Οι αλλαγές που θα υποστεί η ανθρώπινη
ζωή θα είναι τόσο μεγάλες που θα σας
φαίνεται σαν να τελειώνει ένας κόσμος και να
γεννιέται ένας άλλος.
38. Όπως σε όλες τις εποχές η ζωή του
ανθρώπου χωρίστηκε σε εποχές ή εποχές, και
καθεμιά από αυτές διακρίθηκε από κάτι - είτε
από τις ανακαλύψεις της, είτε από τις θεϊκές
αποκαλύψεις που έλαβε, είτε από το
ξεδίπλωμά της με την έννοια του ωραίου,
αυτό που ο άνθρωπος ονομάζει "τέχνη", ή
από την επιστήμη της - έτσι η εποχή που τώρα
αρχίζει, η Εποχή που ήδη ανατέλλει σαν μια
νέα αυγή, θα σημαδευτεί από την εκδίπλωση
των χαρισμάτων του πνεύματος - αυτής της
πλευράς της ύπαρξής σας, την οποία θα
έπρεπε να είχατε καλλιεργήσει για να
γλιτώσετε από τόσα πολλά δεινά, αλλά την
οποία πάντα αναβάλατε για αργότερα.
39 Δεν πιστεύετε ότι η ανθρώπινη ζωή μπορεί
να μεταμορφωθεί ολοκληρωτικά όταν
αναπτύσσει την πνευματικότητα, ξεδιπλώνει
τα χαρίσματα του Πνεύματος και θέτει σε
εφαρμογή τον νόμο που υπαγορεύεται σε
αυτόν τον κόσμο από τη συνείδηση;
40 Σύντομα όλα τα έθνη θα καταλάβουν ότι ο
Θεός τους μίλησε σε κάθε εποχή, ότι οι θείες
αποκαλύψεις ήταν η σκάλα που ο Κύριος
κατέβασε στους ανθρώπους για να ανέβουν
σ' Αυτόν.
41. Αυτή τη νέα εποχή κάποιοι θα την
ονομάσουν εποχή του φωτός, άλλοι εποχή
του Αγίου Πνεύματος και άλλοι εποχή της
αλήθειας. Ωστόσο, σας λέω ότι θα είναι η
ώρα της πνευματικής ανάτασης, της
πνευματικής αποκατάστασης, της ανάκτησης.
42. Αυτή είναι η εποχή που από καιρό
επιθυμώ να ζήσει στην καρδιά του ανθρώπου,
και που συνεχώς πολεμάται και
καταστρέφεται από τον ίδιο - μια εποχή της
οποίας η φωτεινότητα φαίνεται από όλους,
και κάτω από το φως της οποίας ενώνονται

όλα τα παιδιά του Κυρίου: όχι σε μια
θρησκευτική κοινότητα ανθρώπων που
καλωσορίζει κάποιους και απορρίπτει άλλους,
που διατυμπανίζει τη δική της αλήθεια και
την αρνείται σε άλλους, που χρησιμοποιεί
ανάξια όπλα για να επιβληθεί, ή που δίνει
σκοτάδι αντί για φως. (135,53- 54, 57-59)
43 Αυτή είναι η "Τρίτη Ώρα" κατά την οποία
το πνεύμα του ανθρώπου πρέπει να
απελευθερωθεί από τα δεσμά του υλισμού.
Αυτό θα περιλαμβάνει την πάλη των
κοσμοθεωριών, η οποία θα είναι πιο σκληρή
από ό,τι έχει γνωρίσει η ανθρώπινη ιστορία.
44 Η διαφθορά, ο εγωισμός, η υπερηφάνεια,
η κακία, το ψέμα, και όλα όσα επισκίασαν τη
ζωή σας, θα πέσουν σαν σπασμένα είδωλα
στα πόδια εκείνων που τα λάτρεψαν, για να
κάνουν χώρο στην ταπεινοφροσύνη. (295,64 65)
Οι επτά εποχές της ιστορίας της σωτηρίας
45 Το πρώτο από αυτά τα πνευματικά στάδια
ανάπτυξης στον κόσμο αντιπροσωπεύεται
από τον Άβελ, τον πρώτο δούλο του Πατέρα,
ο οποίος πρόσφερε το ολοκαύτωμά του στον
Θεό. Είναι το σύμβολο της θυσίας. Η κακή
θέληση στάθηκε απέναντί του.
46 Το δεύτερο στάδιο αντιπροσωπεύει τον
Νώε. Είναι το σύμβολο της πίστης.
Κατασκεύασε την κιβωτό με θεία έμπνευση
και οδήγησε τους ανθρώπους σε αυτήν για να
τους σώσει. Εναντίον του ξεσηκώθηκαν τα
πλήθη με την αμφιβολία, τη γελοιοποίηση και
τον ειδωλολατρισμό τους. Αλλά ο Νώε άφησε
τον σπόρο της πίστης του.
47 Η τρίτη περίοδος συμβολίζεται από τον
Ιακώβ. Ενσαρκώνει τη δύναμη, είναι ο Ισραήλ,
ο ισχυρός. Είδε πνευματικά τη σκάλα του
ουρανού στην οποία θα ανεβείτε όλοι σας για
να "καθίσετε στα δεξιά του Δημιουργού".
Εναντίον του σηκώθηκε ο άγγελος του Κυρίου
για να δοκιμάσει τη δύναμη και την επιμονή
του.
48 Ο τέταρτος συμβολίζεται από τον Μωυσή,
ο οποίος ενσαρκώνει τον νόμο. Δείχνει τις
πλάκες στις οποίες είναι γραμμένες για τους
ανθρώπους όλων των εποχών. Ήταν αυτός
που, με την τεράστια πίστη του,
απελευθέρωσε τον λαό για να τον οδηγήσει
στο δρόμο της σωτηρίας προς τη Γη της
Επαγγελίας. Είναι το σύμβολο του νόμου.
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49. Η πέμπτη περίοδος αντιπροσωπεύεται
από τον Ιησού, τον Θεϊκό Λόγο, τον Άμωμο
Αμνό, ο οποίος σας μίλησε ανά πάσα στιγμή
και θα συνεχίσει να σας μιλάει. Είναι η αγάπη
για χάρη της οποίας έγινε άνθρωπος για να
ζήσει στον κόσμο των ανθρώπων. Υπέφερε
τον πόνο του ίδιου, δείχνοντας στην
ανθρωπότητα τον δρόμο της θυσίας, της
αγάπης και του ελέους μέσω του οποίου θα
επιτύχει τη λύτρωση από όλες τις αμαρτίες
της. Ήρθε ως Δάσκαλος για να διδάξει πώς να
ζει κανείς με αγάπη παρά το γεγονός ότι
προέρχεται από ταπεινή καταγωγή, να φτάνει
στο σημείο της αυτοθυσίας και να πεθαίνει
αγαπώντας, συγχωρώντας και ευλογώντας.
Ενσαρκώνει το πέμπτο στάδιο και το σύμβολό
του είναι η αγάπη.
50 Η έκτη περίοδος αντιπροσωπεύεται από
τον Ηλία. Είναι το σύμβολο του Αγίου
Πνεύματος. Έρχεται πάνω στο πύρινο άρμα
του, φέρνοντας το φως σε όλα τα έθνη και σε
όλους τους κόσμους που σας είναι άγνωστοι,
αλλά γνωστοί σε Μένα, επειδή Εγώ είμαι ο
Πατέρας όλων των κόσμων και όλων των
πλασμάτων. Αυτό είναι το στάδιο στο οποίο
ζείτε σήμερα - αυτό του Ηλία. Το φως του
είναι αυτό που σας φωτίζει. Είναι ο
εκπρόσωπος εκείνων των διδασκαλιών που
ήταν κρυμμένες και αποκαλύπτονται στους
ανθρώπους σε αυτή την εποχή.
51 Η έβδομη περίοδος ενσαρκώνεται από τον
ίδιο τον Πατέρα. Είναι ο τελικός στόχος, το
αποκορύφωμα της εξέλιξης. Σε αυτήν
βρίσκεται ο καιρός της χάριτος, η έβδομη
σφραγίδα.
52. Με τον τρόπο αυτό λύνεται το μυστήριο
των επτά σφραγίδων. Γι' αυτό σας λέω ότι η
παρούσα Εποχή περιέχει την έκτη σφραγίδα.
Γιατί πέντε από αυτά έχουν ήδη περάσει, το
έκτο έχει πλέον λυθεί, και το έβδομο
παραμένει ακόμη κλειστό, το περιεχόμενό
του δεν έχει έρθει ακόμη, δεν είναι ακόμη
καιρός να έρθει αυτό το στάδιο σε σας. Όταν
είναι εκεί, θα επικρατήσει η χάρη, η
τελειότητα και η ειρήνη. Αλλά για να το
φτάσει - πόσα δάκρυα θα πρέπει ακόμη να
χύσει ο άνθρωπος για να εξαγνίσει το πνεύμα
του! (161,54 - 61)
53 Το Βιβλίο των Επτά Σφραγίδων είναι η
ιστορία της ζωής σας, της εξέλιξής σας στη γη,
με όλους τους αγώνες, τα πάθη, τις
συγκρούσεις και τελικά τη νίκη της καλοσύνης

και της δικαιοσύνης, της αγάπης και της
πνευματοποίησης επί των παθών του
υλισμού.
54 Πιστέψτε στην αλήθεια ότι όλα
αποσκοπούν σε έναν πνευματικό και αιώνιο
σκοπό, ώστε να δώσετε σε κάθε μάθημα τη
θέση που του αξίζει.
55. Όσο το φως της Έκτης Σφραγίδας σας
φωτίζει, θα υπάρχει μια περίοδος διαμάχης,
αποκήρυξης και εξαγνισμού- όταν όμως
τελειώσει αυτή η περίοδος, θα έχετε φτάσει
σε μια νέα περίοδο, κατά την οποία η Έβδομη
Σφραγίδα θα σας φέρει νέες αποκαλύψεις.
Πόσο ευχαριστημένο και ευτυχισμένο είναι το
πνεύμα εκείνου που έχει βρεθεί καθαρός και
προετοιμασμένος να δεχτεί τη νέα εποχή.
Όσο η Έκτη Σφραγίδα σας φωτίζει, το σώμα
και ο νους θα εξαγνίζονται. (13, 53 – 55)
56. Το βιβλίο που ήταν σφραγισμένο στον
Ουρανό έχει ανοίξει στο έκτο κεφάλαιο.
Πρόκειται για το βιβλίο των Επτά Σφραγίδων,
το οποίο περιέχει σοφία και κρίση, και
αποσφραγίστηκε λόγω της αγάπης μου για
εσάς, προκειμένου να σας αποκαλύψω τις
βαθιές διδασκαλίες του.
57. Ο άνθρωπος έζησε στη γη για πέντε
χρονικές περιόδους, ενθαρρυμένος από τη
θεϊκή πνοή του πνεύματος. Ωστόσο, δεν έχει
κατανοήσει το πνευματικό νόημα της ζωής,
τον σκοπό της ύπαρξής του, το πεπρωμένο
του και τον πυρήνα της ύπαρξής του. Όλα
ήταν ένα αδιαπέραστο μυστήριο τόσο για το
μυαλό του όσο και για το πνεύμα του, ένα
σφραγισμένο βιβλίο του οποίου το
περιεχόμενο δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσει.
58. Αόριστα μάντευε την πνευματική ζωή,
χωρίς όμως να γνωρίζει πραγματικά τη σκάλα
ανάπτυξης που φέρνει τα όντα πιο κοντά στον
Θεό. Δεν γνώριζε την πολύ υψηλή αποστολή
του στη γη, ούτε τις αρετές και τα χαρίσματα
που ανήκουν στο πνεύμα του για να νικήσει
στις μάχες, να ανυψωθεί πάνω από τις
ανθρώπινες δυσκολίες και να τελειοποιηθεί
πνευματικά για να κατοικήσει στο Αιώνιο
Φως.
59. Ήταν απαραίτητο να ανοίξει το θεϊκό
"βιβλίο" και να μελετήσουν οι άνθρωποι το
περιεχόμενό του, για να μπορέσουν να
σωθούν από το σκοτάδι της άγνοιας, που
είναι η αιτία όλων των κακών που υπάρχουν
στον κόσμο. Ποιος θα μπορούσε να ανοίξει
αυτό το βιβλίο; Ο θεολόγος, ο επιστήμονας ή
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ο φιλόσοφος; Όχι, κανένας, ούτε καν τα
δίκαια πνεύματα δεν θα μπορούσαν να σας
αποκαλύψουν το περιεχόμενό του, επειδή
εκείνο που φύλαγε το βιβλίο ήταν η σοφία
του Θεού.
60. Μόνο ο Χριστός, ο "Λόγος", μόνο Αυτός, 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 τους ανθρώπους.
61 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 η οποία πάντοτε ανήγγειλε
φως, σωτηρία και δικαιοσύνη για όλους τους
ανθρώπους.
62. Τώρα είναι η αναμενόμενη ώρα για τη
Μεγάλη Αποκάλυψη, μέσω της οποίας θα
κατανοήσετε 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.
63. 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 και περιμένει τον εξοπλισμό
σας. Και αφού η ανθρωπότητα έχει φτάσει
στον απαραίτητο βαθμό ανάπτυξης για να
λάβει το μήνυμά μου, της έστειλα την πρώτη
ακτίνα του φωτός μου, που είναι αυτή, η
οποία έκανε τους αμόρφωτους και απλούς
ανθρώπους, που χρησιμεύουν ως φορείς
φωνής για τη μεσολάβησή μου, να μιλούν
εκστασιασμένοι.
64. Αυτή η ακτίνα φωτός ήταν μόνο
προπαρασκευαστική, είναι σαν το φως της
αυγής όταν αναγγέλλει τη νέα ημέρα.
Αργότερα, το φως μου θα σας φτάσει πλήρως,
φωτίζοντας την ύπαρξή σας και εξαλείφοντας

και την τελευταία σκιά της άγνοιας, της
αμαρτίας και της δυστυχίας.
65. Αυτή η εποχή, της οποίας την αυγή
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
διαλυθεί, θα εκχύσει το περιεχόμενο της
σοφίας της στο μυαλό σας σε ένα μήνυμα
γεμάτο δικαιοσύνη, διαφωτισμό και
αποκάλυψη. (269, 10 - 18)
66. Μαθητές, θέλω οι αρετές της καρδιάς σας
να είναι τα ενδύματα που καλύπτουν τη
γύμνια του πνεύματός σας. Έτσι σας μιλάει το
Πνεύμα του Παρηγορητή, το οποίο
υποσχέθηκε στη Δεύτερη Εποχή.
67. Ο Πατέρας γνώριζε ήδη τον πόνο και τις
δοκιμασίες που θα ταλαιπωρούσαν την
ανθρωπότητα και τον βαθμό διαφθοράς στον
οποίο θα έφταναν οι άνθρωποι. Ο ερχομός
του Παρηγορητή σηματοδοτεί για σας τη
διάλυση της Έκτης Σφραγίδας, δηλαδή την
έναρξη ενός νέου σταδίου στην εξέλιξη της
ανθρωπότητας. Από εκείνη τη στιγμή και
μετά, μια Θεία κρίση ισχύει για όλους τους
ανθρώπους- κάθε ζωή, κάθε έργο, κάθε βήμα
θα κριθεί αυστηρά. Είναι το τέλος μιας
εποχής, όχι το τέλος της ζωής.
68. Είναι η ολοκλήρωση των καιρών της
αμαρτίας και είναι απαραίτητο να χυθεί όλο
το περιεχόμενο αυτής της Έκτης Σφραγίδας
του Βιβλίου του Θεού πάνω στα πνευματικά
όντα, ξυπνώντας τα από τον λήθαργο, ώστε ο
άνθρωπος να σηκωθεί και να βιώσει την
αρμονία του πνεύματός του με όλη την κτίση
και να προετοιμαστεί για την ώρα που, μέσω
του Αρνίου, θα λυθεί η Έβδομη Σφραγίδα, η
οποία θα φέρει τις τελευταίες κοπές του
δισκοπότηρου των θλίψεων, αλλά και τον
θρίαμβο της αλήθειας, της αγάπης και της
θείας δικαιοσύνης. (107, 17 - 19)
69. Θέλω η ανθρωπότητα να προετοιμαστεί
αυτή την εποχή, ώστε όταν λυθεί η τελευταία
σφραγίδα, οι άνθρωποι να το αντιληφθούν
και να σπεύσουν να ακούσουν και να
κατανοήσουν το περιεχόμενο των νέων
αποκαλύψεων. Θέλω τα έθνη και οι λαοί να
γίνουν δυνατοί για να αντέξουν τα βάσανα
εκείνων των ημερών.
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70. Θα ονομάσω ευλογημένους εκείνους που
ξέρουν πώς να επιβιώσουν από τις
επισκέψεις εκείνων των καιρών, και θα τους
δώσω ανταμοιβή για την επιμονή τους και την
πίστη τους στη δύναμή Μου, αφήνοντάς τους
ως γενάρχες μιας νέας ανθρωπότητας. (111,
10 - 11)
71. Όταν κλείσει η έβδομη σφραγίδα μαζί με
τις άλλες έξι, θα παραμείνει κλειστό και
εκείνο το βιβλίο που ήταν η κρίση του Θεού
για τα έργα των ανθρώπων, από τον πρώτο
μέχρι τον τελευταίο. Τότε ο Κύριος θα ανοίξει
ένα νέο, άγραφο βιβλίο για να καταγράψει σε
αυτό την ανάσταση των νεκρών, την
απελευθέρωση των καταπιεσμένων, την
αναγέννηση των αμαρτωλών και τη νίκη του
καλού επί του κακού. (107, 20)

4 Αυτός ο λαός υπέφερε πολύ -αν και ήταν ο
εκλεκτός- επειδή πίστευε ότι η κληρονομιά
ήταν μόνο για τον εαυτό του, ότι ο Θεός του
δεν μπορούσε να είναι Θεός και για τα έθνη,
επειδή θεωρούσε τους άλλους λαούς ξένους
και δεν τους άφηνε να μοιραστούν αυτό που
ο Πατέρας τους είχε εμπιστευτεί. Μόνο γι'
αυτό το λόγο τους χώρισα για ένα διάστημα
από τους άλλους λαούς, ώστε να μην
μολυνθούν από τη διαφθορά και τον υλισμό.
5. Όταν όμως έγινε εγωιστής και νόμιζε ότι
ήταν μεγάλος και ισχυρός, του απέδειξα ότι η
δύναμή του και το μεγαλείο του ήταν
απατηλό και επέτρεψα σε άλλα έθνη να
εισβάλουν σε αυτό και να το οδηγήσουν στην
υποτέλεια. Βασιλιάδες, Φαραώ και Καίσαρες
ήταν τα αφεντικά του, παρόλο που εγώ είχα
προσφερθεί να γίνω αφέντης τους.
6 ο Πατέρας με την άπειρη Αγάπη Του
αποκαλύφθηκε εκ νέου στο λαό Του για να
του δώσει ελευθερία και να του υπενθυμίσει
την αποστολή του- και σε αυτή την παρούσα
εποχή έρχομαι να τους δώσω τις διδασκαλίες
Μου για την αγάπη- αλλά μόνο το βλέμμα
Μου μπορεί να ανακαλύψει ανάμεσα στην
ανθρωπότητα τα παιδιά του Ισραήλ, τα οποία
καλώ και συγκεντρώνω για να λάβουν το φως
του Αγίου Πνεύματος.
7. Αποκάλυψα τον εαυτό Μου ενώπιον του
πνεύματός σας, διότι ο καιρός που σας
μιλούσα μέσω της φύσης και μέσω υλικών
εκδηλώσεων, τις οποίες ονομάζατε θαύματα,
έχει περάσει προ πολλού. Σήμερα μπορείτε
ήδη να Με νιώσετε στο πνεύμα σας, καθώς
και στα βάθη της καρδιάς σας.
8 Αυτή την εποχή, η Παλαιστίνη δεν υπήρξε
μάρτυρας της αποκάλυψής Μου- επειδή, δεν
αναζητώ έναν συγκεκριμένο τόπο, αλλά το
πνεύμα σας. Αναζητώ τον "λαό του Ισραήλ
σύμφωνα με το πνεύμα", όχι σύμφωνα με το
αίμα - τον λαό που κατέχει τον πνευματικό
σπόρο, τον οποίο έχει λάβει ανά τους αιώνες
από το έλεός Μου. (63, 64 – 69)

Κεφάλαιο 39 - Ο επίγειος και ο
πνευματικός Ισραήλ
Η ιστορική αποστολή του Ισραήλ, η
αποτυχία της
1 Αλήθεια, σας λέω, αν οι άνθρωποι είχαν
τηρήσει τον Νόμο που η συνείδηση τους
υπενθύμιζε μέσα τους, δεν θα ήταν
απαραίτητο να σας στείλω οδηγούς ή
προφήτες, ούτε θα ήταν απαραίτητο να
κατέβει ο Κύριός σας σε σας και να χαράξω
τον Νόμο Μου σε μια πέτρα ακόμη και την
"Πρώτη φορά" και να γίνω άνθρωπος και να
πεθάνω ως άνθρωπος πάνω σε έναν σταυρό
τη "Δεύτερη φορά"- δεν θα είχα σταλεί σε σας
ως οδηγός ή προφήτης, ούτε θα ήταν
απαραίτητο να κατέβει ο Κύριός σας σε σας
και να χαράξω τον Νόμο Μου σε μια πέτρα
ακόμη και την "Πρώτη φορά" και να γίνω
άνθρωπος και να πεθάνω ως άνθρωπος πάνω
σε έναν σταυρό τη "Δεύτερη φορά".
2 όταν ανέδειξα έναν λαό και τον περιέλουσα
με χαρίσματα χάριτος, δεν το έκανα για να
εξυψωθούν και να ταπεινώσουν τους άλλους,
αλλά για να αποτελέσουν παράδειγμα
υποταγής στον αληθινό Θεό και πρότυπο
αδελφοσύνης μεταξύ των ανθρώπων.
3 Επέλεξα αυτόν τον λαό για να γίνει όργανο
της θέλησής μου στη γη και αγγελιοφόρος
των αποκαλύψεών μου, ώστε να προσκαλέσει
όλους να ζήσουν σύμφωνα με τον νόμο μου
και όλη η ανθρωπότητα να αποτελέσει τελικά
έναν λαό του Κυρίου.

Η διαίρεση του εβραϊκού λαού σε
ανθρώπους με γήινη και πνευματική
νοοτροπία
9 Ήταν απαραίτητο ο Πατέρας, μετά την
αναχώρησή του (με τον Ιησού), να αρπάξει
από τα χέρια του λαού του τη γη που είχε ήδη
ανατεθεί στους προγόνους τους.
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10 Αρπάχτηκε από μερικούς ως εξιλέωση και
από άλλους ως ανταμοιβή- διότι αυτή η γη
της Χαναάν, αυτή η υπέροχη Παλαιστίνη των
περασμένων εποχών, προετοιμάστηκε από
Μένα μόνο ως εικόνα της αληθινής γης της
υπόσχεσης για το πνεύμα. Όταν αυτά τα
αγαθά αφαιρέθηκαν από τους ανθρώπους, ο
υλιστής Εβραίος έμεινε άστεγος στη γη- αλλά
το άλλο μέρος, οι πιστοί που πάντα ένιωθαν
την παρουσία Μου, παρέμειναν αφοσιωμένοι
στο Θέλημά Μου, χωρίς πόνο που έχασαν
αυτή την κληρονομιά των περασμένων
εποχών, γνωρίζοντας ότι τους είχε ανατεθεί
μια νέα χάρη του Πατέρα: η κληρονομιά του
Λόγου Του, του Θείου Λόγου, της θυσίας Του,
του Αίματός Του.
11 Στον παρόντα χρόνο, όταν ο λαός μου ο
Ισραήλ ζει ήδη στην Τρίτη Εποχή, εξακολουθώ
να τον βλέπω διαιρεμένο σε δύο ομάδες: Το
ένα υλοποιημένο, πλούσιο από τα αγαθά της
γης ως αυθαίρετη αποζημίωση, που κάνει
ακόμη και τα θεμέλια του κόσμου να τρέμουν
από τη δύναμή του, επειδή έχει θέσει τη
δύναμή του, το ταλέντο του, τα χαρίσματα της
χάρης που ο Πατέρας έχυσε στο πνεύμα του,
στην υπηρεσία του εαυτού του, της
φιλοδοξίας του, του μεγαλείου του.
12. Δείτε πώς αυτός ο λαός, ακόμη και μέσα
στα όρια του υλισμού του, έχει δώσει
αποδείξεις δύναμης στις επιστήμες του, στη
θέλησή του, στη νοημοσύνη του. Διατηρεί στο
βάθος της καρδιάς του δυσαρέσκεια για τους
προηγούμενους λιμούς, τις υποδουλώσεις, τις
ταπεινώσεις- αλλά σήμερα σηκώνεται
δυνατός και υπερήφανος για να ταπεινώσει
άλλους λαούς, να τους εκφοβίσει με τη
δύναμή του, να τους εξουσιάσει. Σήμερα είναι
ο ίδιος ο χορτασμένος και κοιτάζει με
ικανοποίηση τα εκατομμύρια των
πεινασμένων και τις μεγάλες μάζες των
ανθρώπων των σκλάβων, σκλάβων του
χρυσού τους, της δύναμής τους, της
επιστήμης τους και της επιθυμίας τους για
κύρος.
13 Αλλά βλέπω επίσης και το άλλο μέρος του
λαού μου, αυτό των σταθερών και πιστών εκείνων που ήταν πάντα σε θέση να
αισθάνονται την παρουσία μου, εκείνων που
πάντα αναγνώριζαν τον ερχομό μου ανάμεσα
στους ανθρώπους, εκείνων που πίστευαν στις
αποκαλύψεις μου και που, παρά τα πάντα,

ήταν υπάκουοι σε μένα και εκπλήρωναν τις
εντολές μου.
14 Αυτό το άλλο μέρος δεν είστε μόνο εσείς
που υπήρξατε μάρτυρες της εκδήλωσής Μου
μέσω της ανθρώπινης διάνοιας σε αυτή την
εποχή- γιατί ένα μέρος του πνευματικού λαού
του Ισραήλ είναι διασκορπισμένο σε όλη τη
γη, και στον τόπο όπου βρίσκεται ο καθένας,
δέχεται τη στοργική Μου αγάπη, αισθάνεται
την παρουσία Μου, τρέφεται με το ψωμί Μου
και Με περιμένει, χωρίς να γνωρίζει από πού
θα έρθω, ούτε με ποιον τρόπο, αλλά Με
περιμένει.
15 αλλά εκείνοι που γνωρίζουν πολύ καλά
πώς ήρθα, πώς έγινα γνωστός - εκείνοι που
είναι προετοιμασμένοι για τους καιρούς που
έρχονται - είστε εσείς, που ανήκετε στους
144.000 που επιλέχθηκαν από Μένα από τις
δώδεκα φυλές αυτού του λαού - εκατόν
σαράντα τέσσερις χιλιάδες που θα είναι
μπροστά από τον πολυάριθμο λαό του Ισραήλ
σαν 144.000 αρχηγοί που θα τους οδηγήσουν
στη Μεγάλη Μάχη στην Πάλη του Πνεύματος
της Τρίτης Εποχής.
16 Νομίζετε ότι ο λαός μου θα διχαστεί για
πάντα; Αληθινά σας λέω: Όχι! Για εσάς ήρθε η
διδασκαλία, το φως και οι δοκιμασίες- για
εκείνους ήρθε η δικαιοσύνη Μου και επίσης
οι επισκέψεις. Τους οδηγώ τώρα με μεγάλα
βήματα στην αφύπνιση του πνεύματός τους,
και παρόλο που σίγουρα θα αρνηθούν την
πρώτη στιγμή την τρίτη μου έλευση στον
κόσμο, όπως αρνήθηκαν τη δεύτερη, σας λέω:
Δεν απέχει πολύ η ώρα της μεταστροφής
τους. Ζουν στις αρχαίες παραδόσεις τους,
αλλά βλέπω μέσα από το μυαλό και την
καρδιά του εβραϊκού λαού και σας
ενημερώνω ότι προσκολλώνται στις
παραδόσεις τους περισσότερο από ευκολία
και φόβο για πνευματικές αποκαλύψεις παρά
από δική τους πεποίθηση. Αποφεύγουν τις
εκδηλώσεις του Πέρατος- αλλά αυτό που θα
τους προτείνω είναι: η αποκήρυξη όλων των
περιττών, η άσκηση του ελέους, της αγάπης
και της ταπεινοφροσύνης.
17 Θα πρέπει να τους αντιμετωπίσετε, και θα
πάρετε και οι δύο τα όπλα σας: ο ένας στον
λόγο, στη σκέψη, στην προσευχή και στις
αποδείξεις- ο άλλος στο ταλέντο τους, στη
δύναμή τους, στην παράδοσή τους. Αλλά θα
είμαι παρών σε αυτή την αντιπαράθεση, και
θα κάνω τη δικαιοσύνη μου να θριαμβεύσει
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πραγματικά, θα κάνω την πνευματικότητα να
θριαμβεύσει, το πνεύμα να υψωθεί πάνω από
τη σάρκα, να υποκλιθεί και να την
ταπεινώσει, και τότε θα έρθει η συμφιλίωση
των φυλών του Ισραήλ, η ενοποίηση του λαού
του Κυρίου.
18 Μόλις εξοπλιστεί αυτός ο λαός, αληθινά
σας λέω, θα εκπληρώσει την αποστολή του
μέχρι να ολοκληρώσει τη μεγάλη αποστολή
που ο Θεός έχει δώσει στον εκλεκτό λαό Του
από την αρχή του χρόνου, που είναι να είναι ο
πρωτότοκος και διαχειριστής των
αποκαλύψεων του Κυρίου, ώστε ως ο
μεγαλύτερος των αδελφών να ηγηθεί των
υπολοίπων, μοιραζόμενος μαζί τους τη χάρη
Του και φέρνοντας τους όλους στα δεξιά του
Πατέρα. (332, 17 - 21)

22 Ο λαός μου δεν έχει συγκεκριμένες χώρες
ή πόλεις στον κόσμο, ο λαός μου δεν είναι
φυλή, αλλά εκπροσωπείται σε όλες τις φυλές,
σε όλους τους λαούς. Αυτό το πλήθος των
ανθρώπων εδώ, που ακούνε το λόγο μου και
δέχονται τις νέες αποκαλύψεις, είναι μόνο
ένα μέρος του λαού μου. Ένα άλλο μέρος
είναι διασκορπισμένο στη γη, και ένα άλλο, το
μεγαλύτερο μέρος, ζει στον πνευματικό
κόσμο.
23 Αυτός είναι ο λαός Μου που με γνωρίζει
και με αγαπάει, που με υπακούει και με
ακολουθεί. (159, 55 - 59)
24 Σήμερα σας λέω: Πού είναι ο λαός Μου;
Πού είναι εκείνοι που είναι σοφοί στις
δοκιμασίες, θαρραλέοι στις μάχες και
σταθεροί στις κακουχίες; Είναι
διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Αλλά θα
τους κάνω να ξεκινήσουν με τη φωνή Μου και
θα τους ενώσω πνευματικά, ώστε να
προηγηθούν όλων των λαών. Αλλά σας λέω
ότι σήμερα θα διαμορφωθεί από ανθρώπους
όλων των φυλών που θα καταλάβουν σε τι
συνίσταται η Διαθήκη που περιμένω από
όλους τους ανθρώπους.
25 Αυτός ο λαός θα είναι θαρραλέος και
γενναίος, αλλά δεν θα έχει αδελφοκτόνα
όπλα, ούτε πολεμικές άμαξες, ούτε θα ψάλλει
τραγούδια ολέθρου. Η σημαία της θα είναι η
ειρήνη, το σπαθί της η αλήθεια και η ασπίδα
της η αγάπη.
26. Κανείς δεν θα μπορέσει να ανακαλύψει
πού βρίσκεται αυτός ο λαός: είναι παντού. Οι
εχθροί της θα προσπαθήσουν να την
καταστρέψουν, αλλά δεν θα μπορέσουν να το
κάνουν, γιατί πουθενά δεν θα τη βρουν
φυσικά ενωμένη, γιατί η ενότητά της, η τάξη
και η αρμονία της θα είναι πνευματική. (157,
48 - 50)
27 Αυτήν την εποχή, το πνεύμα του αληθινού
Ισραήλ ενεργεί παντού. Είναι τα πνεύματα
που αισθάνονται την παρουσία μου, που
περιμένουν τον ερχομό μου, που
εμπιστεύονται τη δικαιοσύνη μου.
28 όταν αυτά τα λόγια φτάσουν σε άλλα
μέρη, πολλοί θα τα χλευάσουν- αλλά σας λέω,
θα ήταν καλύτερα γι' αυτούς να μην τα
κάνουν αντικείμενο της χλεύης τους, γιατί θα
έρθει η ώρα που θα ξυπνήσουν από τον βαθύ
τους ύπνο και θα συνειδητοποιήσουν ότι και
αυτοί είναι παιδιά του λαού του Θεού.

Ο πνευματικός λαός του Ισραήλ
19. Όταν μιλάω για τον "λαό Μου, τον
Ισραήλ", για τον "λαό του Κυρίου", εννοώ
εκείνους που έφεραν μαζί τους μια
πνευματική αποστολή στη γη - εκείνους που
έκαναν γνωστό το Νόμο Μου, που Με
ανήγγειλαν, που ήταν πιστοί σε Μέναεκείνους που διακήρυξαν την ύπαρξη του
ζωντανού Θεού, που διέδωσαν το σπέρμα της
αγάπης και που μπόρεσαν να αναγνωρίσουν
στον Υιό την παρουσία και το λόγο του
Πατέρα. Αυτοί είναι αυτοί που αποτελούν το
λαό του Θεού, αυτός είναι ο Ισραήλ, ο
δυνατός, ο πιστός, ο σοφός Ισραήλ. Αυτή
είναι η λεγεώνα των στρατιωτών μου που
είναι πιστοί στον Νόμο, στην αλήθεια.
20 Εκείνοι που καταδίωξαν τους προφήτες
Μου, που έσκισαν την καρδιά των
αγγελιοφόρων Μου - εκείνοι που γύρισαν την
πλάτη τους στον αληθινό Θεό για να
προσκυνήσουν τα είδωλα - εκείνοι που Με
αρνήθηκαν, Με χλεύασαν και απαίτησαν το
αίμα και τη ζωή Μου, δεν ανήκαν στον
εκλεκτό λαό, παρόλο που αυτοαποκαλούνταν
Ισραηλίτες λόγω φυλής- δεν ανήκαν στον λαό
των προφητών, στην ομάδα των φωτισμένων,
στους πιστούς στρατιώτες. Διότι το "Ισραήλ"
είναι ένα πνευματικό όνομα που έχει
χρησιμοποιηθεί παράνομα για να
κυριαρχήσει σε μια φυλή.
21 Να ξέρετε, επίσης, ότι κάθε ένας που
επιθυμεί να ανήκει στον λαό μου μπορεί να
το κάνει με την αγάπη του, το έλεός του, τον
ζήλο του και την τήρηση του νόμου του.
214

29. Αυτά τα πλήθη των ανθρώπων εδώ, που
Με ακούνε σήμερα, μπορούν να πέσουν σε
σφάλμα αν δεν μελετήσουν τον Λόγο Μου και
αν δεν απελευθερωθούν από τον γήινο-υλικό
τρόπο σκέψης τους. Μπορεί να τους συμβεί
όπως στον λαό των Ισραηλιτών των πρώτων
χρόνων, που άκουσε τη φωνή του Κυρίου,
έλαβε το νόμο και είχε προφήτες, γιατί τελικά
πίστεψε ότι ήταν ο μόνος λαός που αγαπούσε
ο Θεός - μια σοβαρή πλάνη, από την οποία οι
μεγάλες επισκέψεις, η ταπείνωση, η εξορία
και η αιχμαλωσία θα έπρεπε να τους
ελευθερώσουν.
30 πρέπει να ξέρετε ότι η Αγάπη Μου δεν θα
μπορούσε να σας χωρίσει με βάση φυλές ή
θρησκείες και ότι όταν μιλάω για "λαό Μου"
είναι μόνο επειδή από τους πρώτους χρόνους
ετοιμάζω πνεύματα για να τα στείλω στη γη
για να φωτίσουν με το φως τους το δρόμο της
ανθρωπότητας- τα στέλνω στη γη για να τους
δώσω το φως τους και να τους δώσω το φως
τους
31. Ήταν οι αιώνιοι περιπλανώμενοι που
έζησαν σε διάφορα έθνη και πέρασαν από
πολλές δοκιμασίες. Κατά τη διάρκεια αυτού
του χρόνου διαπίστωσαν ότι οι ανθρώπινοι
νόμοι είναι άδικοι, ότι οι ανθρώπινες
εκφράσεις συναισθημάτων δεν είναι αληθινές
και ότι υπάρχει ειρηνοποίηση στα πνεύματα
των ανθρώπων. (103, 10 - 14)
32 ο λαός του Θεού θα εμφανιστεί για άλλη
μια φορά ανάμεσα στην ανθρωπότητα - όχι
ένας λαός προσωποποιημένος σε μια φυλή,
αλλά ένας μεγάλος αριθμός, μια λεγεώνα
μαθητών Μου, στους οποίους δεν έχει
σημασία το αίμα, η φυλή ή η γλώσσα, αλλά το
Πνεύμα.
33. Αυτός ο λαός δεν θα περιοριστεί στη
διδασκαλία της διδασκαλίας μου μέσω των
γραπτών. Για να έχουν ζωή τα λόγια, πρέπει
να τα ζούμε. Αυτός ο λαός δεν θα είναι μόνο
διανομέας γραπτών και βιβλίων, αλλά και
παραδειγμάτων και πράξεων.
34 σήμερα σας απαλλάσσω από όλα τα
περιττά, από τα ακάθαρτα και τα εσφαλμένα,
για να σας εισαγάγω σε μια απλή και καθαρή
ζωή, πάνω από την οποία το πνεύμα σας
μπορεί να υψωθεί, μαρτυρώντας το με τα
έργα του- σας απαλλάσσω από όλα τα
ακάθαρτα και τα εσφαλμένα, για να σας
εισαγάγω σε μια απλή και καθαρή ζωή, πάνω

από την οποία το πνεύμα σας μπορεί να
υψωθεί, μαρτυρώντας το με τα έργα του
35. Όταν έρθει ο καιρός, θα παρουσιάσω τον
λαό Μου στην ανθρωπότητα, και ούτε ο
Δάσκαλος θα ντραπεί για τους μαθητές του,
ούτε οι μαθητές θα αρνηθούν τον Δάσκαλό
τους. Ο χρόνος αυτός θα συμπέσει με τον
πόλεμο των κοσμοθεωριών, από τον οποίο,
σαν μια ανάσα ειρήνης, σαν μια ακτίνα
φωτός, θα αναδυθεί ο πνευματισμός. (292, 28
- 31)
36. Ο λαός μου μεγαλώνει,
πολλαπλασιάζεται, όχι μόνο στη γη, αλλά και
στον πνευματικό κόσμο. Ανάμεσα σε αυτά τα
πνευματικά πλήθη είναι και εκείνοι που είχαν
δεσμούς αίματος μαζί σας, είτε ήταν οι γονείς
σας, είτε τα αδέλφια σας, είτε τα παιδιά σας.
37. Μην εκπλαγείτε όταν σας πω ότι ο λαός
Μου είναι τόσο πολυάριθμος που η γη δεν θα
είχε αρκετό χώρο γι' αυτόν, και ότι θα είναι
πολύ μεγαλύτερος. Μόλις τα ενώσω και δεν
λείπει ούτε ένα από τα παιδιά Μου, το άπειρο
θα τους δοθεί ως σπίτι, αυτή η σφαίρα του
φωτός και της χάρης που δεν έχει τέλος.
38. Εδώ στη γη απλώς σας προετοιμάζω, σας
δίνω τις απαραίτητες οδηγίες μέσω της
Διδασκαλίας Μου, ώστε να ξέρετε πώς να
έρθετε πιο κοντά σε αυτή τη ζωή. Αυτή η
ανθρωπότητα είναι μόνο ένα μέρος του λαού
του Θεού. Είναι απαραίτητο να γνωρίζουν
όλοι αυτές τις διευκρινίσεις, ώστε να μπορούν
να κατευθύνουν τη ζωή τους προς το ιδανικό
της τελειότητας.
39. Αυτό το θείο μήνυμα, το οποίο είναι ο
λόγος μου που ειπώθηκε μέσω των χειλιών
του ανθρώπινου φορέα της φωνής, θα φτάσει
σε όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με τη
θέλησή μου. Ο λόγος μου είναι η καμπάνα
που καλεί τον κόσμο, η ουσία του θα
αφυπνίσει και θα αφυπνίσει τους λαούς να
προβληματιστούν για την πνευματοποίηση,
για το πεπρωμένο του πνεύματος μετά από
αυτή τη ζωή. (100, 35 - 37)
Οι 144000 εκλεκτοί και σημαδεμένοι
40. Προκειμένου να διαδώσω το Έργο Μου σε
αυτή την Τρίτη Εποχή, έχω επιλέξει ανάμεσα
στα μεγάλα πλήθη 144.000 πνεύματα και τα
έχω σημαδέψει με ένα φιλί του Θείου φωτός,
όχι με ένα φιλί του Ιούδα, ούτε με τη
σφραγίδα μιας διαθήκης που θα θέσει το
πνεύμα σας σε κίνδυνο. Το σημάδι μου είναι
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το σημάδι που το Άγιο Πνεύμα τοποθετεί
στους εκλεκτούς του για να εκπληρώσουν μια
μεγάλη αποστολή σε αυτή την "Τρίτη Εποχή".
41. Εκείνοι που φέρουν αυτό το σημείο δεν
είναι απαλλαγμένοι από κινδύνους αντίθετα, μπαίνουν σε μεγαλύτερο πειρασμό
και δοκιμάζονται περισσότερο από τους
άλλους. Θυμηθείτε καθέναν από τους δώδεκα
που επέλεξα στη Δεύτερη Εποχή και θα
επιβεβαιώσετε αυτό που σας λέω. Ανάμεσά
τους υπήρξαν στιγμές αμφιβολίας,
αδυναμίας, σύγχυσης, και υπήρξε ακόμη και
ένας που Με πρόδωσε παραδίδοντάς Με
στους δήμιους Μου με ένα φιλί.
42. Πώς δεν πρέπει οι εκλεκτοί αυτής της
εποχής να προσέχουν και να προσεύχονται,
για να μην υποκύψουν στον πειρασμό! Αλλά
αληθινά σας λέω, θα υπάρξουν προδότες
ανάμεσα στις εκατόν σαράντα τέσσερις
χιλιάδες.
43 Το σύμβολο σημαίνει εγκατάλειψη,
ανάθεση και λογοδοσία στον Θεό. Δεν
αποτελεί εγγύηση κατά των πειρασμών ή των
ασθενειών- γιατί αν ήταν έτσι - τι
πλεονεκτήματα θα είχε ο εκλεκτός μου; Ποια
προσπάθεια θα καταβάλει το πνεύμα σας για
να παραμείνει πιστό στον λόγο μου;
44. Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, επειδή
υπάρχουν πολλές καρδιές μεταξύ αυτού του
λαού εδώ που επιθυμούν να ανήκουν σε
αυτόν τον αριθμό των εκλεκτών. Αλλά έχω δει
ότι περισσότερο από την επιθυμία να
υπηρετήσουν την ανθρωπότητα μέσω των
χαρισμάτων που χορηγώ με το σημείο, είναι η
επιθυμία να αισθάνονται ασφαλείς που είναι
καθοριστική, ή είναι η ματαιοδοξία που τους
κινεί να Μου ζητούν να τους καλέσω. Θα
βάλω αυτούς τους μαθητές Μου σε
δοκιμασία, και θα πειστούν ότι ο λόγος Μου
δεν είναι αβάσιμος.
45. Το χάραγμα είναι το αόρατο σημάδι με το
οποίο αυτός που το φοράει με αγάπη,
σεβασμό, ζήλο και ταπεινότητα μπορεί να
φέρει εις πέρας το έργο του. Τότε θα
μπορέσει να διαπιστώσει ότι το σημάδι είναι
μια θεία χάρη που τον κάνει να στέκεται
πάνω από τον πόνο, που τον φωτίζει στις
μεγάλες δοκιμασίες, που του αποκαλύπτει
βαθιές συνειδητοποιήσεις και που του
ανοίγει, όπου θέλει, ένα μονοπάτι κατά μήκος
του οποίου το πνεύμα προχωρά.

46. Το σημάδι είναι σαν ένας κρίκος αλυσίδας
που συνδέει αυτόν που το κατέχει με τον
πνευματικό κόσμο- είναι το μέσο για να
εκδηλωθεί η σκέψη και ο λόγος του
πνευματικού κόσμου στον κόσμο σας, γι' αυτό
και σας λέω ότι ένας σημαδεμένος είναι ένας
αγγελιοφόρος από Μένα, ότι είναι ο
αγγελιοφόρος Μου και το όργανό Μου.
47 Μεγάλο είναι το καθήκον καθώς και η
ευθύνη του σημειωμένου απέναντι στο έργο
μου. Όμως δεν είναι μόνος στο δρόμο του,
στο πλευρό του βρίσκεται πάντα ο φύλακας
άγγελος που τον προστατεύει, τον καθοδηγεί,
τον εμπνέει και τον ενθαρρύνει.
48. Πόσο δυνατός υπήρξε εκείνος που ήξερε
να προσκολλάται με αγάπη στον σταυρό του,
και πόσο σκληρός και πικρός ήταν ο δρόμος
για εκείνον τον εκλεκτό που δεν βρέθηκε
έτοιμος να φέρει το θείο σημάδι του εκλεκτού
στον "Τρίτο Χρόνο".
49. Λέω σε όλους εκείνους που Με ακούνε να
μάθουν να προσέχουν και να προσεύχονται,
να σηκώνουν το σταυρό τους με αγάπη και να
ενεργούν δίκαια και υπάκουα, ώστε αυτή η
ζωή, που είναι για το πνεύμα σας η πιο
φωτεινή μετενσάρκωσή του, να μη γίνει
άγονη και αργότερα να κλαίτε για το χαμένο
χρόνο και τις αχρησιμοποίητες ικανότητες.
50 Σκεφτείτε όλοι αυτή τη διδασκαλία, είτε
έχετε σημειωθεί είτε όχι, γιατί όλοι σας έχετε
ένα πεπρωμένο να εκπληρώσετε στο έργο
μου. (306, 3 – 4 & 7 - 12)
51. Πολύ πολυάριθμες είναι οι "φυλές του
Ισραήλ σύμφωνα με το πνεύμα". Από κάθε
έναν από αυτούς θα διαλέξω δώδεκα χιλιάδες
και θα τους σημαδέψω στα μέτωπά τους.
Αλλά ο "λαός του Ισραήλ" δεν περιορίζεται σε
144.000. Ο εκλεκτός λαός είναι
απροσμέτρητα μεγάλος.
52. Ο Δάσκαλος σας δίδαξε στη Δεύτερη
Εποχή ότι πολλοί είναι ανάμεσα στους
καλεσμένους και λίγοι ανάμεσα στους
εκλεκτούς- αλλά όλος ο "λαός του Ισραήλ" θα
κληθεί, και θα σημαδέψω ανάμεσά τους
144000. Σε όλα αυτά θα βάλω την ειρήνη, την
πνευματικότητα και την αρχή της συνομιλίας
Πνεύματος προς Πνεύμα. (312, 7 - 8)
53. Είμαι ο παγκόσμιος Πατέρας, η αγάπη μου
κατεβαίνει σε όλες τις καρδιές. Έχω έρθει σε
όλους τους λαούς της γης. Αλλά αν επέλεξα
αυτό το μεξικανικό έθνος για να ξεχυθούν
πάνω του ο Λόγος Μου και οι αποκαλύψεις
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Μου σε όλη τους την πληρότητα, ήταν επειδή
το βρήκα ταπεινό, επειδή ανακάλυψα αρετές
στους κατοίκους του και ενσάρκωσα μέσα
τους τα πνευματικά όντα του "λαού του
Ισραήλ".
54. Αλλά δεν ανήκουν όλοι σε αυτή την
εθνικότητα, δεν είναι όλοι ενσαρκωμένοι.
Διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο υπάρχουν
ακόμη τα πνεύματα που ανήκουν στον
αριθμό των εκλεκτών. Έχουν σημαδευτεί, έχω
ανοίξει τα μάτια τους, έχω κάνει τις καρδιές
τους ευαίσθητες, και από πνεύμα σε πνεύμα
μιλούν μαζί Μου. (341, 25)
55. Ανάμεσα στην ανθρωπότητα, ζει ένα
μέρος των 144.000 που έχουν σημαδευτεί
από Μένα. Αυτοί οι δούλοι Μου είναι
διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο,
εκπληρώνοντας την αποστολή τους να
προσεύχονται για την ειρήνη και να
εργάζονται για την αδελφοσύνη των
ανθρώπων. Δεν γνωρίζονται μεταξύ τους,
αλλά εκπληρώνουν το πεπρωμένο τους - να
φωτίσουν τον δρόμο των συνανθρώπων τους
- άλλοι διαισθητικά, άλλοι φωτισμένοι από
αυτή την Αποκάλυψη.
56. Αυτοί που χαρακτηρίζονται από την
αγάπη μου είναι, εν μέρει, απλοί άνθρωποιαλλά υπάρχουν και εκείνοι που χαίρουν
σεβασμού στον κόσμο. Μπορούν να
αναγνωριστούν μόνο από την
πνευματικότητα της ζωής τους, από τα έργα
τους, από τον τρόπο που σκέφτονται και
κατανοούν τις θείες αποκαλύψεις. Δεν είναι
ειδωλολατρικές, υποκριτικές, ούτε
επιπόλαιες. Φαίνεται ότι δεν ασκούν καμία
θρησκεία, και όμως υπάρχει μια εσωτερική
λατρεία μεταξύ του πνεύματός τους και του
Κυρίου τους.
57. Εκείνοι που σημαδεύονται από το φως
του Αγίου Πνεύματος είναι σαν σωσίβια
λέμβοι, είναι φύλακες, είναι σύμβουλοι και
προμαχώνες. Τους έχω δώσει φως στο
πνεύμα τους, ειρήνη, δύναμη, θεραπευτικό
βάλσαμο, κλειδιά που ανοίγουν κρυφά τις πιο
απρόθυμες πόρτες, "όπλα" για να
ξεπεράσουν εμπόδια που για άλλους είναι
ανυπέρβλητα. Δεν είναι απαραίτητο να
παρουσιάζουν κοσμικούς τίτλους για να
αναγνωρίζονται οι ικανότητές τους. Δεν
γνωρίζουν καμία επιστήμη, κι όμως είναι
"γιατροί"- δεν γνωρίζουν τους νόμους, κι
όμως είναι σύμβουλοι- είναι φτωχοί σε γήινα

αγαθά, κι όμως μπορούν να κάνουν πολύ
καλό στην πορεία της ζωής τους.
58. Ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη που έχουν
έρθει εδώ για να λάβουν τον λόγο μου,
πολλοί έχουν έρθει μόνο για την επιβεβαίωση
της εντολής τους. Διότι δεν ήταν στη γη όπου
τους δόθηκαν τα πνευματικά χαρίσματα ή
όπου τους δόθηκε η εντολή. Αληθινά σας
λέω, το φως που διαθέτει κάθε πνεύμα είναι
αυτό που απέκτησε στο μακρύ ταξίδι της
ανάπτυξής του. (111,18 - 21)
59. Η ανθρωπότητα θα γίνει πιστή, το Έργο
Μου θα εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο. Θα
ξεκινήσω με τους 144.000 σημαδεμένους που
θα πολεμήσουν υπάκουα, με αγάπη και
αφοσίωση, στην εποχή των διαφορών πίστης
και κοσμοθεωρίας. Εν μέσω αυτής της μάχης,
θα είναι σαν μια αλυσίδα που θα προσφέρει
στον κόσμο όχι μια αλυσίδα δουλείας, αλλά
μια πνευματική διαθήκη που θα
χαρακτηρίζεται από ελευθερία και
αδελφοσύνη. Αυτοί οι στρατιώτες δεν θα
είναι μόνοι- ο Πνευματικός μου Κόσμος θα
τους συνοδεύει και θα τους προστατεύει. Θα
κάνουν θαύματα στο δρόμο τους και έτσι θα
μαρτυρήσουν την αλήθεια μου. (137,9)

Κεφάλαιο 40 - Οι δυνάμεις του καλού
και του κακού
Η προέλευση του καλού και του κακού
1. Όταν ο Πατέρας σας δημιούργησε, σας
τοποθέτησε στο πρώτο σκαλοπάτι της
ουράνιας σκάλας, ώστε να έχετε την ευκαιρία
να γνωρίσετε και να κατανοήσετε πραγματικά
τον Δημιουργό σας καθώς θα ταξιδεύετε σε
αυτό το μονοπάτι. Αλλά πόσο λίγοι ξεκίνησαν
την ανοδική πορεία της ανάπτυξης μόλις
εγκατέλειψαν το πρώτο σκαλοπάτι! Οι
περισσότεροι ενώθηκαν στην ανυπακοή και
την επαναστατικότητά τους, έκαναν κακή
χρήση του δώρου της ελευθερίας και δεν
άκουσαν τη φωνή της συνείδησης- επέτρεψαν
στον εαυτό τους να κυριαρχηθεί από την ύλη,
και έτσι δημιούργησαν με τις εκπορεύσεις
τους μια δύναμη -αυτή του κακού- και
έσκαψαν μια άβυσσο στην οποία η επιρροή
τους ήταν βέβαιο ότι θα παρέσυρε τους
αδελφούς τους, οι οποίοι άρχισαν έναν
αιματηρό αγώνα ανάμεσα στις αδυναμίες και
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τη διαφθορά τους και την επιθυμία τους για
εξύψωση και καθαρότητα. (35, 38)
2 Το προπατορικό αμάρτημα δεν προέρχεται
από την ένωση του άνδρα και της γυναίκας.
Εγώ, ο Δημιουργός, διέταξα αυτή την ένωση
όταν είπα και στους δύο: "Αναπτυχθείτε και
πολλαπλασιαστείτε". Αυτός ήταν ο πρώτος
νόμος. Η αμαρτία ήταν η κατάχρηση που
έκαναν οι άνθρωποι από το δώρο της
ελεύθερης βούλησης. (99, 62)
3. Η "σάρκα" [ψυχή] φοβάται τη μάχη με το
πνεύμα και αναζητά έναν τρόπο να το
δελεάσει μέσω των απολαύσεων του κόσμου,
προκειμένου να εμποδίσει την
απελευθέρωσή του ή τουλάχιστον να την
καθυστερήσει. Δείτε πώς ο άνθρωπος έχει τον
δικό του πειρασμό μέσα του! Γι' αυτό είπα ότι
όταν κατακτήσει τον εαυτό του, έχει κερδίσει
τη μάχη. (97, 37)
4 Σ' αυτή την εποχή, που ακόμη και ο αέρας, η
γη και το νερό δηλητηριάζονται από την κακία
των ανθρώπων, πόσο λίγοι είναι εκείνοι που
δεν έχουν μολυνθεί από το κακό ή το
σκοτάδι! (144, 44)
5 Ο θρήνος της ανθρωπότητας Με φτάνει- η
αγωνία των παιδιών, των νέων, των ανδρών
και των γυναικών σε ώριμη ηλικία και των
ηλικιωμένων υψώνεται. Είναι η κραυγή που
απαιτεί δικαιοσύνη, είναι μια ικετευτική
έκκληση για ειρήνη, για έλεος που προέρχεται
από το Πνεύμα. Διότι ο σπόρος της αγάπης σε
αυτόν τον κόσμο είναι διεφθαρμένος, και
ξέρετε πού βρίσκεται τώρα η αγάπη; Στο πιο
βαθύ μέρος της ανθρώπινης καρδιάς, τόσο
βαθιά που ο άνθρωπος αδυνατεί να το
ανακαλύψει, επειδή το μίσος, η επιθυμία για
εξουσία, η επιστήμη και η ματαιοδοξία έχουν
συντρίψει τον σπόρο, και δεν υπάρχει ούτε
πνευματικότητα ούτε έλεος. Το ποτήρι του
πόνου γεμίζει όλο και πιο πολύ και ο κόσμος
το πίνει μέχρι τελικής πτώσεως. (218, 12)
6 Από βωμό σε βωμό, από ιεροτελεστία σε
ιεροτελεστία και από αίρεση σε αίρεση, οι
άνθρωποι περιφέρονται αναζητώντας το
ψωμί της ζωής χωρίς να το βρίσκουν, και από
την απογοήτευση γίνονται βλάσφημοι,
ακολουθώντας μονοπάτια χωρίς στόχο, και
ζώντας χωρίς Θεό και χωρίς νόμο.
7 αλλά να θυμάστε, άνθρωποι, ότι ανάμεσά
τους υπάρχουν τα μεγάλα πνευματικά όντα,
ότι ανάμεσά τους ανακαλύπτω τους

προφήτες και τους μαθητές του Αγίου
Πνεύματος! (217, 49)
8 Στα δόγματα, οι άνθρωποι αναγνωρίζουν τη
δύναμη του κακού και το έχουν
προσωποποιήσει με ανθρώπινη μορφή.
Αναγνωρίζουν ότι έχει ένα ισχυρό βασίλειο
και του έχουν δώσει διάφορα ονόματα. Οι
άνθρωποι φοβούνται όταν πιστεύουν ότι
είναι κοντά τους, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι
ο πειρασμός έχει τις ρίζες του στα πάθη, στις
αδυναμίες, που τόσο το καλό όσο και το κακό
ανακατεύουν μέσα στον άνθρωπο.
9. Το κακό επικρατεί στον κόσμο αυτή τη
στιγμή και έχει δημιουργήσει μια δύναμη, μια
εξουσία, η οποία εκδηλώνεται σε όλα. Και στο
πνευματικό υπάρχουν λεγεώνες ατελών,
μπερδεμένων πνευματικών όντων, με κλίση
προς το κακό και την εκδίκηση, των οποίων η
δύναμη ενώνεται με την ανθρώπινη κακία για
να σχηματίσουν το βασίλειο του κακού.
10. Αυτή η δύναμη εναντιώθηκε στον Ιησού
στη "Δεύτερη Εποχή" και Του έδειξε το
βασίλειό της. Η "σάρκα" μου, ευαίσθητη στα
πάντα, μπήκε σε πειρασμό, αλλά η
πνευματική μου δύναμη νίκησε τον
πειρασμό- γιατί έπρεπε να είμαι ο νικητής του
κόσμου, της "σάρκας", του πειρασμού και του
θανάτου, επειδή ήμουν ο Δάσκαλος που
κατέβηκε στους ανθρώπους για να δώσει το
παράδειγμα της δύναμης. (182, 42 – 43)
11 Από την ειρήνη που νιώθετε στο πνεύμα
σας, μπορείτε να γνωρίζετε την παρουσία
Μου. Κανείς άλλος εκτός από εμένα δεν
μπορεί να σας δώσει αληθινή ειρήνη. Ένα
πνεύμα που προέρχεται από το σκοτάδι δεν
θα μπορούσε να σας το δώσει. Σας το λέω
αυτό επειδή πολλές καρδιές φοβούνται τις
παγίδες ενός σαγηνευτικού όντος στο οποίο
οι άνθρωποι έχουν δώσει ζωή και μορφή
σύμφωνα με τη φαντασία τους.
12. Πόσο λανθασμένα έχουν ερμηνεύσει οι
άνθρωποι την ύπαρξη του Πρίγκιπα του
Σκότους! Πόσοι, τελικά, πίστεψαν
περισσότερο στη δύναμή του παρά στη δική
μου, και πόσο μακριά από την αλήθεια
βρέθηκαν οι άνθρωποι!
13 Το κακό υπάρχει, από αυτό έχουν
προέλθει όλα τα ελαττώματα και οι αμαρτίες,
δηλαδή αυτοί που κάνουν το κακό υπήρχαν
πάντα, τόσο στη γη όσο και σε άλλα σπίτια ή
κόσμους. Αλλά γιατί προσωποποιείτε όλο το
υπάρχον κακό σε ένα μόνο ον και γιατί το
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αντιπαραβάλλετε με τη Θεότητα; Σας ρωτώ:
Μπροστά στην απόλυτη και άπειρη δύναμή
μου, τι είναι ένα ακάθαρτο ον και τι σημαίνει
η αμαρτία σας μπροστά στην τελειότητά μου;
14 Η αμαρτία δεν προήλθε από τον κόσμο.
Όταν τα πνεύματα βγήκαν από τον Θεό,
κάποια παρέμειναν στο καλό, ενώ άλλα,
ξεφεύγοντας από αυτό το μονοπάτι,
δημιούργησαν ένα άλλο, αυτό του κακού.
15. Τα λόγια και οι παραβολές που σας
δόθηκαν ως αποκάλυψη, σε εικόνες, σε
παρελθοντικούς χρόνους, έχουν ερμηνευτεί
λανθασμένα από την ανθρωπότητα. Η
διαισθητική γνώση που είχαν οι άνθρωποι για
το υπερφυσικό επηρεάστηκε από τη
φαντασία τους, και έτσι, σιγά-σιγά, γύρω από
τη δύναμη του κακού, διαμόρφωσαν
επιστήμες, λατρείες, προληπτικές ιδέες και
μύθους που επιμένουν μέχρι τις μέρες μας.
16. Από τον Θεό δεν μπορούν να προέλθουν
δαιμόνια- αυτά τα επινοήσατε με το μυαλό
σας. Η ιδέα που έχετε για αυτό το ον, το
οποίο Μου αντιτάσσετε συνεχώς ως
αντίπαλο, είναι ψευδής.
17 Σας δίδαξα να αγρυπνείτε και να
προσεύχεστε, ώστε να απελευθερώνεστε από
πειρασμούς και κακές επιρροές, οι οποίες
μπορεί να προέρχονται τόσο από ανθρώπους
όσο και από πνευματικά όντα.
18. Σας είπα να τοποθετείτε το πνεύμα πάνω
από τη "σάρκα" [ψυχή], επειδή η τελευταία
είναι ένα αδύναμο πλάσμα που κινδυνεύει
συνεχώς να πέσει, αν δεν το προσέχετε. Η
καρδιά, ο νους και οι αισθήσεις είναι ανοιχτές
πόρτες μέσα από τις οποίες τα πάθη του
κόσμου τιμωρούν το πνεύμα.
19 Αν φανταστήκατε ότι τα όντα του σκότους
είναι σαν τέρατα, Εγώ τα βλέπω μόνο σαν
ατελή πλάσματα στα οποία απλώνω το χέρι
Μου για να τα σώσω, γιατί και αυτά είναι
παιδιά Μου. (114, 54 – 62)
20 Κάθε φορά που κάνετε κάτι καλό, λέτε:
"Είμαι ευγενής, είμαι γενναιόδωρος, είμαι
φιλεύσπλαχνος- γι' αυτό το κάνω". Σας λέω:
Αν κάνατε αυτά τα έργα στο όνομα του
Κυρίου σας, θα ήσασταν ταπεινοί, επειδή η
καλοσύνη προέρχεται από τον Θεό και την
έχω χαρίσει στο πνεύμα σας.
21 Όποιος, λοιπόν, αποδίδει τα καλά του έργα
στην ανθρώπινη καρδιά του, αρνείται το
Πνεύμα του και Εκείνον που τους έδωσε
αυτές τις αρετές.

22 Από την άλλη πλευρά, όταν κάνεις κάτι
κακό, νίπτεις τας χείρας σου, όπως έκανε ο
Πιλάτος, και φορτώνεις την πράξη αυτή στον
Πατέρα, λέγοντας: "Ήταν θέλημα Θεού, ήταν
γραμμένο- ο Θεός το θέλησε, είναι
πεπρωμένο".
23. Λέτε ότι τίποτα δεν συμβαίνει χωρίς τη
θέληση του Θεού να σας απαλλάξει από τα
σφάλματά σας. Αλλά πραγματικά, σας λέω,
κάνετε λάθος, γιατί τα λάθη σας, η αθλιότητά
σας, συμβαίνουν χωρίς το θέλημα του Θεού.
24 Συνειδητοποιήστε ότι ο Παντοδύναμος δεν
σας εξαναγκάζει ποτέ με τη βία, με τη δύναμή
του. Αυτό κάνετε με τους αδύναμους
αδελφούς και αδελφές σας.
25 Αληθινά, σας λέω, η κακία, η
ανεντιμότητα, η έλλειψη αρμονίας είναι δικά
σας- η αγάπη, η υπομονή, η ψυχική ειρήνη
προέρχονται από τον Θεό.
26 Κάθε φορά που αγαπάτε, ο Δημιουργός
του πνεύματός σας είναι αυτός που σας
εμπνέει. Από την άλλη πλευρά, όταν μισείς,
είσαι εσύ, είναι η αδυναμία σου που σε
οδηγεί και σε καταστρέφει. Κάθε φορά που
συμβαίνει κάτι κακό στη ζωή σας, να είστε
σίγουροι ότι το κάνετε εσείς.
27 Αλλά τότε αναρωτιέστε: Γιατί το επιτρέπει
αυτό ο Θεός; Δεν υποφέρει από τις αμαρτίες
μας; Δεν κλαίει κι Εκείνος όταν μας βλέπει να
κλαίμε; Πόσο θα Του κόστιζε να μας γλιτώσει
από αυτές τις πτώσεις;
28 Σας λέω, όσο δεν αγαπάτε, ο Θεός θα είναι
για σας κάτι που δεν μπορείτε να καταλάβετε,
επειδή η μεγαλοψυχία του Δημιουργού σας
είναι πέρα από την αντίληψή σας.
29 Γίνε δυνατός, μεγάλος, σοφός, μάθε να
αγαπάς. Αν αγαπάτε, δεν θα έχετε πλέον την
παιδική επιθυμία να προσπαθείτε να
κατανοήσετε τον Θεό, γιατί τότε θα Τον
βλέπετε και θα Τον αισθάνεστε, και αυτό θα
σας είναι αρκετό. (248, 29 – 32)
υπερηφάνεια και ταπεινότητα
30. Κάντε την ταπεινοφροσύνη έναν από τους
καλύτερους συμμάχους σας για να επιτύχετε
την πνευματική άνοδο. Γιατί οι πύλες της
Βασιλείας των Ουρανών, που είναι η Βασιλεία
του Πνεύματος, είναι εντελώς κλειστές για τον
αλαζόνα. Δεν έχει περάσει ποτέ μέσα από
αυτά, ούτε θα το καταφέρει ποτέ. Αλλά αν
γίνει ταπεινός, Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα
τον επαινέσω, και το έλεός Μου θα είναι αυτό
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που θα του ανοίξει την πόρτα της
αιωνιότητας. (89, 45)
31. 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, 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 κρύβει μέσα του και που θα θέλατε να
γνωρίσετε και να βιώσετε. Σας φαίνεται σαν
να ακούτε την ηχώ των θείων ψιθύρων στο
πνεύμα σας. (248, 22)
32. Μαθητές: Όταν ο άνθρωπος έχει αληθινή
γνώση των έργων που έχει κάνει, δεν
επιτρέπει στον εαυτό του να τυφλωθεί από τη
ματαιοδοξία. Ξέρει ότι αν αυτό το ατιμωτικό
συναίσθημα διεισδύσει στην ύπαρξή του, η
νοημοσύνη του θα εξασθενήσει και δεν θα
είναι πλέον σε θέση να προχωρήσει στο
μονοπάτι της ανάπτυξης, θα σταματήσει και
θα βυθιστεί στον λήθαργο.
33 Η ματαιοδοξία κατέστρεψε πολλούς
λαούς, κατέστρεψε πολλά ακμάζοντα έθνη
και κατέρριψε τους πολιτισμούς σας.
34 Όσο οι λαοί είχαν ως ιδανικά την ορμή, την
αποτελεσματικότητα και την πρόοδο, βίωναν
αφθονία, μεγαλοπρέπεια και ευημερία. Αλλά
όταν η αλαζονεία τους έκανε να αισθάνονται
ανώτεροι, όταν το ιδανικό της ανοδικής
ανάπτυξης αντικαταστάθηκε από μια
ακόρεστη φιλοδοξία να τα έχουν όλα για τον
εαυτό τους, βήμα προς βήμα, χωρίς να το
συνειδητοποιούν και χωρίς να το θέλουν,
άρχισαν να καταστρέφουν ό,τι είχαν χτίσει και
τελικά βούτηξαν στην άβυσσο.
35. Η ιστορία της ανθρωπότητας είναι γεμάτη
από τέτοιες εμπειρίες. Γι' αυτό σας λέω ότι
είναι σωστό να αναδύεται στον κόσμο ένας
"λαός" με μεγάλα ιδανικά, ο οποίος, αν και
έχει πάντα επίγνωση των καλών του έργων,
δεν φαντάζεται τίποτα γι' αυτά. Με αυτόν τον
τρόπο, η πορεία της δεν θα ανακοπεί, και το
μεγαλείο που έχει επιτύχει μέχρι τώρα θα
ξεπεραστεί αύριο και θα αυξηθεί ξανά
αργότερα.

36. Όταν σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο,
προσπαθώ να σας εμπνεύσω όχι μόνο με
υλικούς στόχους: Θέλω τα λόγια Μου να
ερμηνεύονται σωστά, ώστε να ξέρετε πώς να
τα εφαρμόζετε τόσο στο πνευματικό όσο και
στο υλικό.
37. Η ματαιοδοξία δεν μπορεί να ταλαιπωρεί
τον άνθρωπο μόνο στην υλική του ζωή, και ως
απόδειξη αυτού που σας λέω, σκεφτείτε τις
πτώσεις και τις αποτυχίες των μεγάλων
ομολογιών, που έχουν ροκανιστεί στα
θεμέλιά τους από τη ματαιοδοξία, την
αλαζονεία, την ψεύτικη μεγαλοπρέπειά τους.
Κάθε φορά που νόμιζαν ότι βρίσκονταν στο
απόγειο της δύναμής τους, κάποιος ερχόταν
και τους ξυπνούσε από τα όνειρά τους,
δείχνοντάς τους τα λάθη τους, τις
παρεκκλίσεις τους, την απόκλισή τους από το
Νόμο και την Αλήθεια.
38 Μόνο μέσω της πραγματικής γνώσης και
της εκπλήρωσης του νόμου μου στο πρόσωπο
της συνείδησης θα μπορέσει αυτή η
ανθρωπότητα να ανέλθει σε μια υψηλή ζωήδιότι η συνείδηση, που είναι το φως μου,
είναι τέλεια, είναι αδιαμόρφωτη, είναι δίκαιη,
δεν γίνεται ποτέ μάταιη ούτε ακολουθεί
στραβούς δρόμους. (295, 18 – 24)
Ο καλός, ο άνθρωπος της καλής θέλησης
39 μάθετε να Με γνωρίζετε, όλοι σας, έτσι
ώστε κανείς να μην Με αρνείται - μάθετε Με
έτσι ώστε η ιδέα σας για τον Θεό να βασίζεται
στην αλήθεια και να ξέρετε ότι εκεί που
εμφανίζεται η καλοσύνη, εκεί είμαι Εγώ.
40 Η καλοσύνη δεν αναμειγνύεται με τίποτα.
Η καλοσύνη είναι αλήθεια, είναι αγάπη, είναι
έλεος, είναι κατανόηση. Η καλοσύνη είναι
σαφώς αναγνωρίσιμη και αδιαμφισβήτητη.
Αναγνωρίστε το, για να μην κάνετε λάθη.
41 Ο καθένας μπορεί να ακολουθήσει
διαφορετικό δρόμο, αλλά όταν όλοι
συναντηθούν σε ένα σημείο, το οποίο είναι το
καλό, θα αναγνωρίσουν και θα ενωθούν
τελικά.
42 Όχι όμως όταν εξαπατούν επίμονα τον
εαυτό τους, δίνοντας την εμφάνιση του κακού
στο καλό και καλύπτοντας το κακό ως καλό,
όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους αυτού
του καιρού. (329, 45 – 47)
43. Εδώ και σχεδόν 2.000 χρόνια
επαναλαμβάνετε αυτή τη φράση που
άκουσαν οι βοσκοί της Βηθλεέμ: "Ειρήνη επί
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της γης στους ανθρώπους με καλή θέληση"αλλά πότε κάνατε πράξη την καλή θέληση για
να αποκτήσετε δικαίωμα στην ειρήνη;
Αληθινά σας λέω, μάλλον το αντίθετο κάνατε.
44 έχετε χάσει το δικαίωμα να
επαναλαμβάνετε αυτή τη φράση- γι' αυτό
έρχομαι σήμερα με νέες λέξεις και
διδασκαλίες, ώστε να μην είναι φράσεις και
προτάσεις που θα αποτυπωθούν στο μυαλό
σας, αλλά το νόημα της διδασκαλίας μου να
διεισδύσει στην καρδιά και το πνεύμα σας.
45. Αν θέλετε να επαναλαμβάνετε τα λόγια
Μου όπως σας τα δίνω, κάντε το- αλλά να
ξέρετε ότι όσο δεν τα αισθάνεστε, δεν θα
έχουν κανένα αποτέλεσμα. Πείτε τα με βαθύ
συναίσθημα και ταπεινότητα, νιώθοντας τα
να αντηχούν στην καρδιά σας, και θα σας
απαντήσω με τέτοιο τρόπο που θα κάνω
ολόκληρη την ύπαρξή σας να τρέμει. (24, 33 –
34)
46. Σας ξαναλέω: Ειρήνη στους ανθρώπους
καλής θέλησης που αγαπούν την αλήθεια,
γιατί κάνουν κάτι για να υποταχθούν στο Θείο
Θέλημα. Και όσοι τίθενται υπό την προστασία
μου πρέπει απαραίτητα να αισθάνονται την
παρουσία μου - τόσο στο πνεύμα τους όσο
και στην ανθρώπινη ζωή τους, στους αγώνες
τους, στις ανάγκες τους, στις δοκιμασίες τους.
47. Οι άνθρωποι καλής θέλησης είναι παιδιά
που υπακούουν στο νόμο του Πατέρα τους.
Περπατούν στο σωστό μονοπάτι, και όταν
υποφέρουν πολύ, υψώνουν το πνεύμα τους
σε Μένα με την επιθυμία για συγχώρεση και
ειρήνη.
48. Γνωρίζουν ότι ο πόνος είναι συχνά
αναγκαίος και γι' αυτό τον υπομένουν με
υπομονή. Μόνο όταν αυτό γίνεται αφόρητο,
ζητούν να ελαφρυνθεί το βάρος του σταυρού
τους. "Κύριε", Μου λένε, "ξέρω ότι το πνεύμα
μου χρειάζεται εξαγνισμό, βάσανα, για να
αναπτυχθεί προς τα πάνω. Εσύ ξέρεις
καλύτερα από μένα τι είναι απαραίτητο για
μένα. Δεν μπορείτε να μου δώσετε κάτι που
δεν χρειάζομαι. Το θέλημά σου, λοιπόν, ας
γίνει σε μένα".
49 Μακάριοι όσοι σκέφτονται και
προσεύχονται με αυτόν τον τρόπο, γιατί
αναζητούν το παράδειγμα του Διδασκάλου
τους για να το εφαρμόσουν στις δοκιμασίες
της ζωής τους. (258, 52 – 53)

50 Σε αυτή την εποχή η επιρροή του κακού
είναι μεγαλύτερη από εκείνη του καλού.
Επομένως, η δύναμη που επικρατεί στην
ανθρωπότητα είναι η δύναμη του κακού, από
την οποία πηγάζουν ο εγωισμός, το ψέμα, η
πορνεία, η αλαζονεία, η χαιρέκακη διάθεση, η
καταστροφή και όλα τα κατώτερα πάθη. Από
αυτή τη διαταραγμένη ηθική ισορροπία
πηγάζουν οι ασθένειες που βασανίζουν τον
άνθρωπο.
51. Οι άνθρωποι δεν έχουν όπλα για να
πολεμήσουν αυτές τις δυνάμεις. Έχουν
ηττηθεί και έχουν οδηγηθεί ως φυλακισμένοι
στην άβυσσο μιας ζωής χωρίς πνευματικό
φως, χωρίς υγιή χαρά, χωρίς προσπάθεια για
το καλό.
52 Μόλις τώρα, όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι
βρίσκεται στην κορυφή της γνώσης, δεν
γνωρίζει ότι βρίσκεται στην άβυσσο.
53. Εγώ, που γνωρίζω την αρχή σας και το
μέλλον σας στην αιωνιότητα, από τους
πρώτους χρόνους έδωσα στους ανθρώπους
όπλα για να πολεμήσουν τις δυνάμεις του
κακού. Όμως αυτοί τους περιφρόνησαν,
προτιμώντας τη μάχη του κακού εναντίον του
κακού, στην οποία κανείς δεν είναι νικητής,
γιατί όλοι θα βγουν νικημένοι.
54 Είναι γραμμένο ότι το κακό δεν θα
επικρατήσει, πράγμα που σημαίνει ότι στο
τέλος του χρόνου θα θριαμβεύσει το καλό.
55. Αν Με ρωτήσετε ποια ήταν τα όπλα με τα
οποία εξόπλισα τους ανθρώπους για να
πολεμήσουν ενάντια στις δυνάμεις ή τις
επιρροές του κακού, σας λέω ότι ήταν η
προσευχή, η επιμονή στον Νόμο, η πίστη στον
Λόγο Μου και η αγάπη ο ένας για τον άλλον.
(40, 65 - 70)
56 Το κακό αυξήθηκε ανάμεσα στους
ανθρώπους, λαέ μου. Η καλοσύνη, η αρετή, η
αγάπη ήταν αδύναμες μπροστά στην εισβολή
του κακού, των ασθενειών, των λοιμών, των
λοιμών και των δυστυχιών. Όλα αυτά που
είναι ο σπόρος της διαφθοράς έχουν μολύνει
την καρδιά των καλών, έχουν κάνει κάποιους
να παραπατήσουν, έχουν αποδεκατίσει τον
αριθμό των πιστών, επειδή το κακό έχει
ασκήσει μεγάλη δύναμη στην ανθρωπότητα.
57. Επέτρεψα να συμβεί κάτι τέτοιο για χάρη
της ελευθερίας της βούλησης που σας
παρέχεται. Γιατί πίσω από όλη τη διαφθορά,
όλο το σκοτάδι και την πλάνη των ανθρώπων,
υπάρχει ένα θεϊκό φως, η συνείδηση, που δεν

Το κακό, ο άνθρωπος εθισμένος στο κακό
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φεύγει και δεν θα φύγει ποτέ. Υπάρχει μια
αρχική οντότητα, που είναι το Πνεύμα που
διατηρεί αμόλυντο το φιλί που του έδωσε ο
Πατέρας και που είναι η Θεία Σφραγίδα με
την οποία έχω στείλει όλα τα παιδιά Μου στο
μονοπάτι του αγώνα. Με αυτό το
χαρακτηριστικό, κανένα από αυτά τα
πνεύματα δεν θα χαθεί. (345, 11 –12)

πίστη σας σε Μένα, να δώσω ζεστασιά στις
καρδιές σας και να σας πω: δεν είστε μόνοι
στο μονοπάτι, ποτέ δεν σας είπα ψέματα. Δεν
πρέπει ποτέ να αλλάξετε τις αρχές που έχω
τοποθετήσει μέσα σας. Αυτός είναι ο δρόμος
της καλοσύνης και της αγάπης. (345, 48 – 49)
62. Δείτε πώς το φως μου διαλύει τις ομίχλες
του κόσμου σας. Αγωνίζομαι ενάντια στους
ανθρώπους, αλλά μόνο για να εξαλείψω όλο
το κακό που ζει στις καρδιές τους. Θα βάλω το
Φως και τη Δύναμη της Αγάπης Μου σε
εκείνους που Με ακολουθούν πιστά, και
αυτοί θα πουν τότε: "Ας αναζητήσουμε τον
δράκο που μας παραμονεύει - το θηρίο που
μας κάνει να αμαρτάνουμε και να
προσβάλλουμε τον Κύριο". Θα το
αναζητήσουν στις θάλασσες, στην έρημο, στα
βουνά και στα δάση, στο αόρατο, και δεν θα
το βρουν, γιατί ζει στην καρδιά του
ανθρώπου. Μόνο αυτό το γέννησε, και εκεί
αναπτύχθηκε μέχρι που κυριάρχησε στη γη.
63. Όταν η λάμψη της ρομφαίας του φωτός
Μου πληγώνει την καρδιά του κάθε
ανθρώπου, η βία που προέρχεται από το κακό
θα γίνεται όλο και πιο αδύναμη, μέχρι να
εξαφανιστεί. Τότε θα πείτε: "Κύριε, με τη
θεϊκή δύναμη του ελέους σου, νίκησα τον
δράκο που νόμιζα ότι καραδοκούσε από το
αόρατο, χωρίς να σκέφτομαι ότι τον
κουβαλούσα στην καρδιά μου".
64 Όταν κάποτε η σοφία λάμψει σε όλους
τους ανθρώπους - ποιος θα τολμήσει ακόμα
να διαφθείρει το καλό σε κακό; Ποιος λοιπόν
θα εγκαταλείψει ακόμα το αιώνιο για το
φθαρτό; Αληθινά, σας λέω, κανένας- γιατί
όλοι σας θα είστε δυνατοί στη Θεία Σοφία. Η
αμαρτία δεν είναι παρά το αποτέλεσμα της
άγνοιας και της αδυναμίας. (160, 51 – 54)

Η μάχη μεταξύ καλού και κακού
58. Έχετε επίσης εκπλαγεί από τη βία που οι
άνδρες και οι γυναίκες έχουν εκδηλώσει με
την κακία τους σε όλες τις εποχές της
ανθρώπινης ύπαρξής σας. Το βιβλίο της
ιστοριογραφίας σας έχει συγκεντρώσει τα
ονόματά τους. Στο βιβλίο μνήμης της ύπαρξής
σας, στο βιβλίο στο οποίο ο Θεός καταγράφει
και καταγράφει όλες τις πράξεις σας, όλα τα
έργα σας, τα ονόματά τους περιλαμβάνονται
επίσης, και θαυμάσατε ότι ένα μυαλό, μια
ανθρώπινη καρδιά, μπορεί να περιέχει τόση
δύναμη για το κακό, μπορεί να αντέχει τόσο
πολύ θάρρος, ώστε να μην τρέμει για τα ίδια
του τα έργα- ότι μπορεί να σιωπά τη φωνή
της συνείδησής του, ώστε να μην ακούει τη
λογιστική απαίτηση του Θεού που απαιτεί
μέσω αυτής από όλα τα παιδιά Του. Και πόσο
συχνά η ζωή αυτών των πνευμάτων σε αυτόν
τον πλανήτη ήταν μακρά και διαρκής.
59. Εκείνους τους ανθρώπους που, λόγω της
ελευθερίας της βούλησής τους, αντιστάθηκαν
στην αγάπη Μου και στη δικαιοσύνη Μου,
χρησιμοποίησα και εκμεταλλεύτηκα την ίδια
την ανυπακοή τους για να τους κάνω
υπηρέτες Μου. Νομίζοντας ότι ενεργούσαν
ελεύθερα, όλες οι σκέψεις, τα λόγια και οι
πράξεις τους ήταν εργαλεία της δικαιοσύνης
Μου, τόσο σε σχέση με τον εαυτό τους όσο
και με τους άλλους.
60 Αλλά πότε θα τελειώσει αυτή η βασιλεία; Ο Πατέρας σας λέει: Η βασιλεία του κακού
δεν κυριάρχησε ποτέ στην ανθρωπότητα,
γιατί ακόμη και στους καιρούς της
μεγαλύτερης διαφθοράς υπήρξαν πιστοί σε
Μένα, υπάκουοι στις οδηγίες Μου και
απόστολοι του Νόμου Μου. Αλλά ο αγώνας
υπήρχε πάντα από την αρχή.
61 Ποια από τις δύο αυτές δυνάμεις ήταν
ανώτερη στη μάχη μέχρι τώρα; αυτό του
κακού! Γι' αυτό έπρεπε να γίνω φυσικά
αισθητός ανάμεσά σας, να σταθώ δίπλα σας,
να αναζωογονήσω την ελπίδα σας και την

Πειρασμοί και αποπλανήσεις
65 Η ανθρωπότητα καλλιεργεί πολλά
"δέντρα"- η πείνα και η δυστυχία των
ανθρώπων τους κάνει να αναζητούν σκιά και
καρπούς από αυτά που τους προσφέρουν
σωτηρία, δικαιοσύνη ή ειρήνη. Αυτά τα
δέντρα είναι διδασκαλίες ανθρώπων, συχνά
εμπνευσμένες από το μίσος, τον εγωισμό, την
επιθυμία για εξουσία και τις αυταπάτες
μεγαλείου. Οι καρποί τους είναι ο θάνατος, το
αίμα, η καταστροφή και η βεβήλωση του πιο
ιερού πράγματος στη ζωή του ανθρώπου, που
είναι η ελευθερία της πίστης, της σκέψης, του
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λόγου - με μια λέξη, η ληστεία της ελευθερίας
του μυαλού του. Είναι οι σκοτεινές δυνάμεις
που ξεσηκώνονται για να πολεμήσουν το
φως. (113, 52 – 53)
66. Σας είπα, αγαπημένο Ισραήλ, ότι θα έρθει
ο καιρός που θα σηκωθούν κακά φερέφωνα
για να δώσουν πρόσβαση σε έναν ψεύτικο
Ιησού, και με την υλική τους προσπάθεια θα
εξαπατήσουν, λέγοντας ότι μέσω αυτών
μιλάει ο Διδάσκαλος. Θα εμφανιστούν ψευτο"ηγέτες" και ψευτο-"προφήτες", ψευτο"στρατιώτες", οι οποίοι θα προσπαθήσουν να
σας παρασύρουν από το μονοπάτι του φωτός
και της αλήθειας με το λόγο και τις υλικές
τους φιλοδοξίες. (346, 38)
67. Προσευχηθείτε, συνειδητοποιήστε ότι
τώρα είναι η ώρα που η δικαιοσύνη μου και
το φως μου έχουν ξεσηκώσει όλες τις
σκοτεινές δυνάμεις. Αυτή είναι μια δύσκολη
και επικίνδυνη εποχή, γιατί ακόμη και τα όντα
που κατοικούν στο σκοτάδι θα προσποιηθούν
ότι είναι όντα του φωτός ανάμεσά σας, για να
σας παρασύρουν, για να σας μπερδέψουν.
Σας δίνω το φως μου για να μην παρεκκλίνετε
από το μονοπάτι, ούτε να επιτρέψετε στον
εαυτό σας να εξαπατηθεί από εκείνους που
παίρνουν το όνομά μου μάταια.
68. Οι απατεώνες δεν είναι μόνο αόρατα
όντα, αλλά τους βρίσκετε επίσης
ενσαρκωμένους σε ανθρώπους που σας
μιλούν για διδασκαλίες που προσποιούνται
ότι είναι φως, αλλά που έρχονται σε αντίθεση
με τις διδασκαλίες μου. Δεν θα τους
ακούσετε. (132, 7 – 8)
69. Η Βασιλεία Μου είναι ισχυρή και
πανίσχυρη, και αν επέτρεψα σε μια άλλη
δύναμη να υψωθεί μπροστά από τη δύναμή
Μου και τη δύναμή Μου -αυτή του κακούείναι για να αποδείξω τη δική Μου- έτσι ώστε
μπροστά στην απάτη, στο σκοτάδι, να
μπορείτε να δείτε και να βιώσετε τη δύναμη
του φωτός Μου και της αλήθειας Μου.
Συμβαίνει για να αναγνωρίσετε ότι αυτό το
βασίλειο των σκοτεινών σκιών, των εκτροπών
και των πειρασμών, αν και έχει μεγάλη
δύναμη, είναι το όργανό Μου και στην
πραγματικότητα το χρησιμοποιώ.
70. Όταν σας δοκιμάζω, δεν είναι για να σας
σταματήσω στην πορεία της εξέλιξής σας,
γιατί περιμένω την άφιξή σας στη Βασιλεία
Μου. Θέλω όμως να έρχεστε σε Μένα νικητές
μετά τις μάχες, δυνατοί μετά τον αγώνα,

γεμάτοι φως πνευματικής εμπειρίας μετά το
μακρύ προσκύνημα, γεμάτοι αξίες στο
πνεύμα, ώστε να μπορείτε να σηκώσετε
ταπεινά το πρόσωπό σας και να αντικρίσετε
τον Πατέρα τη στιγμή που πλησιάζει για να
σας δώσει το Θείο Φιλί Του, ένα φιλί που
περιέχει όλη την ευτυχία και την τελειότητα
για το πνεύμα σας. (327, 8 - 9)
Ηθικά εγκλήματα
71. Άνθρωποι, άνθρωποι, όλοι εσείς που
συγκρούεστε μεταξύ σας! Σας βρήκα να
αρνείστε την κακία σας και να καυχιέστε για
αυτό που νομίζετε ότι είναι μεγαλείο, ενώ
κρύβετε τους λεκέδες της ντροπής σας. Αλλά
σας λέω ότι ο άνθρωπος που θεωρεί τον
εαυτό του αξιέπαινο με το φαινομενικό του
μεγαλείο είναι φτωχός πνευματικά. Και σε
εκείνους που, λόγω έλλειψης αρετής,
βλασφημούν τα σφάλματα των άλλων και
κρίνουν τις παραβάσεις των άλλων, πρέπει να
πω ότι είναι υποκριτές και απέχουν πολύ από
τη δικαιοσύνη και την αλήθεια.
72. Δεν δολοφονούν μόνο εκείνοι που
αφαιρούν τη ζωή του σώματος, αλλά και
εκείνοι που σχίζουν την καρδιά με
συκοφαντίες. Όσοι σκοτώνουν τα αισθήματα
της καρδιάς, την πίστη, το ιδανικό, είναι
δολοφόνοι του πνεύματος. Και πόσοι από
αυτούς ζουν ελεύθεροι, χωρίς φυλακή και
χωρίς αλυσίδες.
73. Μην εκπλαγείτε που σας μιλάω με αυτόν
τον τρόπο, γιατί βλέπω ανάμεσά σας
κατεστραμμένα σπίτια, επειδή,
αδιαφορώντας για τα καθήκοντά σας, έχετε
αναλάβει νέες δεσμεύσεις έξω από αυτά,
χωρίς να νοιάζεστε για τον πόνο και την
εγκατάλειψη των αγαπημένων σας
προσώπων. Κοιτάξτε γύρω σας, πόσα
κατεστραμμένα σπίτια υπάρχουν, πόσες
γυναίκες βρίσκονται στη μέγγενη και πόσα
παιδιά χωρίς πατέρα. Πώς θα μπορούσε να
υπάρχει τρυφερότητα και αγάπη σε αυτές τις
καρδιές; Δεν νομίζετε ότι αυτός που σκότωσε
την ευτυχία αυτών των ανθρώπων και
κατέστρεψε ό,τι ήταν ιερό είναι εγκληματίας;
74. Έχετε συνηθίσει τόσο πολύ το κακό που
αποκαλείτε σπουδαίους ακόμη και τους
ανθρώπους που εφευρίσκουν αυτά τα νέα
όπλα θανάτου, επειδή μπορούν να
καταστρέψουν εκατομμύρια ζωές σε μια
στιγμή. Και μάλιστα τους αποκαλείτε
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μελετητές. Πού είναι η λογική σας σε αυτό;
Μόνο με το Πνεύμα μπορεί κανείς να γίνει
σπουδαίος, και μόνο αυτός που βαδίζει στο
δρόμο της αλήθειας μπορεί να μάθει. (235,36
- 39)

Η δύναμη της συγχώρεσης
81. Όλοι εσείς οι άνθρωποι, σας ζητώ να
θεωρήσετε αυτούς τους ανθρώπους εδώ ως
εκπροσώπους σας: Πότε θα σηκωθείτε
εσωτερικά, θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον και
θα συγχωρείτε ο ένας στον άλλον τις
προσβολές σας; Πότε θα υπάρξει επιτέλους
ειρήνη στον πλανήτη σας;
82 Η συγχώρεση, η οποία πηγάζει από την
αγάπη, διδάσκει μόνη τη Διδασκαλία μου, και
διαθέτει μια ισχυρή δύναμη να μεταβάλλει το
κακό σε καλό, να μετατρέπει και να
μεταμορφώνει τον αμαρτωλό σε ενάρετο
άνθρωπο.
83 Μάθετε να συγχωρείτε, και θα έχετε την
αρχή της ειρήνης στον κόσμο σας. Αν ήταν
απαραίτητο να συγχωρήσετε χίλιες φορές, θα
έπρεπε να το κάνετε χίλιες φορές. Δεν
γνωρίζετε ότι η συμφιλίωση στην ώρα της θα
σας σώσει από το να πιείτε ένα ποτήρι
βάσανα; (238, 12 -14)
84. Όσο είσαι άνθρωπος, να Με θυμάσαι σε
εκείνο το σταυρό, καθώς συγχώρεσα τους
δήμιούς Μου, ευλογώντας τους και
θεραπεύοντάς τους, ώστε σε όλο το δύσκολο
ταξίδι της ζωής σου να ευλογείς ομοίως
εκείνους που σε αδικούν και να κάνεις κάθε
δυνατό καλό σε εκείνους που σου έκαναν
κακό. Όποιος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο
είναι μαθητής Μου, και αληθινά του λέω ότι ο
πόνος του θα είναι πάντα σύντομος, γιατί θα
τον κάνω να νιώσει τη δύναμή Μου στις
στιγμές της δοκιμασίας του. (263, 56)
85 Συγχωρήστε ο ένας τον άλλον, και έτσι θα
βρείτε ανακούφιση για τον εαυτό σας και για
εκείνον που σας αδίκησε. Μην κουβαλάτε το
βάρος του μίσους ή της μνησικακίας στο
πνεύμα σας- να είστε αγνοί στην καρδιά, και
θα έχετε ανακαλύψει το μυστήριο της ειρήνης
και θα ζείτε ως απόστολοι της αλήθειας μου.
(243,63)

Ανικανότητα και παροδικότητα του κακού
75. Μεγάλη, πολύ μεγάλη, στα μάτια σας
είναι η ανθρώπινη διαφθορά, τρομερή σας
φαίνεται η δύναμη και η δύναμη του κακού
που ασκούν οι άνθρωποι- και όμως σας λέω
ότι είναι αδύναμη σε σύγκριση με τη δύναμη
της δικαιοσύνης Μου, σε σύγκριση με τη
Θεότητά Μου, η οποία είναι Κύριος του
πεπρωμένου, της ζωής, του θανάτου και όλης
της δημιουργίας. (54, 70)
76. Μόνο ένα ον τόσο παντοδύναμο όσο Εγώ
θα μπορούσε να πολεμήσει μαζί Μου. Αλλά
πιστεύετε ότι αν μια Θεότητα προερχόταν
από Μένα, θα ήταν εναντίον Μου; Ή
πιστεύετε ότι μπορεί να προκύψει από το
τίποτα; Τίποτα δεν μπορεί να προκύψει από
το τίποτα.
77. Είμαι Όλοι και δεν έχω γεννηθεί ποτέ. Εγώ
είμαι η αρχή και το τέλος, το Άλφα και το
Ωμέγα όλων όσων έχουν δημιουργηθεί.
78. Μπορείτε να φανταστείτε ότι ένα από τα
όντα που δημιουργήθηκαν από Εμένα θα
μπορούσε να φτάσει μέχρι τον Θεό; Όλα τα
πλάσματα έχουν όρια, και για να είσαι Θεός
είναι απαραίτητο να μην έχεις όρια. Εκείνοι
που έτρεφαν αυτά τα όνειρα εξουσίας και
μεγαλείου έπεσαν στο σκοτάδι της
αλαζονείας τους. (73, 34 - 35)
79. Αληθινά σας λέω, δεν υπάρχει δύναμη
που να μπορεί να αντιταχθεί στην αγάπη μου.
Οι εχθροί αποδεικνύονται μικροί, οι
αντίπαλες δυνάμεις είναι αδύναμες, τα όπλα
που προσπάθησαν να πολεμήσουν την
αλήθεια και τη δικαιοσύνη ήταν πάντα
εύθραυστα.
80. Ο αγώνας που διεξάγεται από τις
δυνάμεις του κακού ενάντια στη θεία
δικαιοσύνη σας φάνηκε ατέλειωτη
σύγκρουση. Και όμως, μπροστά στην
αιωνιότητα, θα είναι σαν μια στιγμή, και οι
παραβάσεις που διαπράχθηκαν κατά τη
διάρκεια της ατέλειας του πνεύματός σας θα
είναι σαν ένας μικρός λεκές που η αρετή σας
και η στοργική μου δικαιοσύνη θα σβήσουν
για πάντα. (179, 12 - 13)

Κεφάλαιο 41 - Η σύνδεση μεταξύ
αυτού του κόσμου και της μέλλουσας
ζωής
Έμπνευση και βοήθεια από τον πνευματικό
κόσμο
1 Όλοι σας ανεβαίνετε τη σκάλα της
πνευματικής τελειότητας- κάποιοι έχουν
φτάσει σε μια εξέλιξη που δεν μπορείτε προς
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το παρόν να συλλάβετε, άλλοι έρχονται μετά
από εσάς.
2 Τα μεγάλα πνεύματα, μεγάλα από τον
αγώνα τους, από την αγάπη τους, από την
προσπάθειά τους, αναζητούν την αρμονία με
τους μικρούς αδελφούς και αδελφές τους, με
τους απομακρυσμένους, τους αμελείς- τα
καθήκοντά τους είναι ευγενή και υψηλά, η
αγάπη τους για τη Θεότητά μου και για εσάς
είναι επίσης πολύ μεγάλη.
3. Αυτά τα πνευματικά όντα γνωρίζουν ότι
δημιουργήθηκαν για δραστηριότητα, για
ανώτερη ανάπτυξη- γνωρίζουν ότι για τα
παιδιά του Θεού δεν υπάρχει αδράνεια. Στη
Δημιουργία, όλα είναι ζωή, κίνηση,
ισορροπία, αρμονία- και γι' αυτό, αυτά τα
αναρίθμητα όντα εργάζονται, ασκούνται και
χαίρονται τον αγώνα τους, γνωρίζοντας ότι με
αυτόν τον τρόπο δοξάζουν τον Κύριό τους και
υπηρετούν την πρόοδο και την τελείωση του
πλησίον τους.
4 Σήμερα, όντας μακριά από το μονοπάτι που
σας χάραξε ο Νόμος μου, δεν γνωρίζετε την
επιρροή που ασκούν πάνω σας αυτά τα
αδέλφια σας- αλλά αν έχετε την ευαισθησία
να αντιληφθείτε τις ακτινοβολίες, τις
εμπνεύσεις και τα μηνύματα που σας
στέλνουν, θα έχετε μια ιδέα για τις μυριάδες
ασχολίες και τα ευγενή έργα στα οποία
αφιερώνουν την ύπαρξή τους.
5. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά τα πνευματικά
όντα, με την αγάπη τους και το σεβασμό τους
προς τους νόμους του Δημιουργού, δεν
παίρνουν ποτέ ό,τι δεν τους ανήκει, ούτε
αγγίζουν ό,τι απαγορεύεται, ούτε εισέρχονται
εκεί που ξέρουν ότι δεν πρέπει, για να μην
προκαλέσουν δυσαρμονία στα βασικά
συστατικά της δημιουργίας.
6 Πόσο διαφορετικά το κάνουν οι άνθρωποι
στη γη, οι οποίοι στην επιθυμία τους να
γίνουν μεγάλοι και ισχυροί στον κόσμο, χωρίς
τον παραμικρό σεβασμό στις διδασκαλίες
μου, αναζητούν με το κλειδί της επιστήμης τις
καταστροφικές δυνάμεις της φύσης, ανοίγουν
τις πύλες σε άγνωστες δυνάμεις και με αυτόν
τον τρόπο καταστρέφουν την αρμονία της
φύσης που τους περιβάλλει!
7 Πότε ο άνθρωπος θα μάθει πώς να κάνει
τον εαυτό του δεκτικό να ακούει τις σοφές
συμβουλές του πνευματικού κόσμου και να
αφήνει τον εαυτό του να καθοδηγείται κατ'
αυτόν τον τρόπο από τις εμπνεύσεις του;

8 αληθινά, σας λέω, αυτό θα ήταν αρκετό για
να σας φέρει με ασφάλεια στην κορυφή του
βουνού που έρχεται προς εσάς- εκεί θα
αντικρίσετε μπροστά σας ένα ευθύ και
φωτεινό μονοπάτι που διανύεται από τα
πνεύματα που βρίσκονται τώρα εκεί μόνο για
να σας κάνουν καλό και να σας βοηθήσουν
στις δυσκολίες σας, φέρνοντάς σας βήμαβήμα πιο κοντά στο τέλος του μονοπατιού
όπου ο Πατέρας σας σας περιμένει όλους σας.
9 Αφού σας μίλησα για την καλοσύνη και την
πνευματική ανύψωση αυτών των όντων,
πρέπει να σας πω ότι και αυτά, όπως και
εσείς, είχαν από την αρχή το δώρο της
ελεύθερης βούλησης, δηλαδή της αληθινής
και ιερής ελευθερίας της δράσης, η οποία
αποτελεί απόδειξη της αγάπης του
Δημιουργού για τα παιδιά του. (20,28 – 36)
10. Δεν περπατάτε μόνοι σας, γιατί η
ενθάρρυνση και το φως Μου είναι με τον
καθένα από εσάς. Αλλά σε περίπτωση που
αυτό σας φαίνεται λίγο, έχω τοποθετήσει στο
πλευρό κάθε ανθρώπινου πλάσματος ένα
πνευματικό ον του φωτός για να
παρακολουθεί τα βήματά σας, να σας κάνει
να υποψιάζεστε κάποιον κίνδυνο, να σας
χρησιμεύει ως σύντροφος στη μοναξιά σας
και ως βοηθός στο ταξίδι της ζωής. Είναι
εκείνες οι οντότητες που αποκαλείτε φύλακες
άγγελοι ή προστάτες.
11. Μην δείχνετε ποτέ αχαριστία σε αυτούς
και μην είστε κουφοί στις εμπνεύσεις τους,
γιατί η δύναμή σας δεν θα είναι αρκετή για να
περάσετε όλες τις δοκιμασίες της ζωής.
Χρειάζεστε εκείνους που είναι πιο
προχωρημένοι από εσάς και που γνωρίζουν
κάτι για το μέλλον σας, επειδή τους το έχω
αποκαλύψει.
12 Ο αγώνας αυτών των όντων είναι πολύ
δύσκολος όσο δεν έχετε φτάσει στην
πνευματοποίηση, επειδή συμβάλλετε πολύ
λίγο από την πλευρά σας για να τα βοηθήσετε
στη δύσκολη αποστολή τους.
13. Όταν η πνευματικότητά σας σας επιτρέψει
να αισθανθείτε και να αντιληφθείτε την
παρουσία εκείνων των αδελφών σας που
εργάζονται αόρατα, χωρίς καμία επίδειξη, για
την ευημερία και την πρόοδό σας, θα
μετανιώσετε που τους αναγκάσατε να
υποφέρουν τόσο πολύ για χάρη των
αμαρτιών σας. Αλλά όταν αυτή η ενόραση
αναδύεται μέσα σας, είναι επειδή έχει ήδη
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γίνει φως στο νου σας. Τότε θα ξυπνήσει η
συμπόνια, η ευγνωμοσύνη και η κατανόηση
γι' αυτούς.
14 Τι μεγάλη ευτυχία θα είναι στους
προστάτες σας, όταν δουν ότι ο κόπος τους
υποστηρίζεται από εσάς και ότι η έμπνευσή
τους είναι σε αρμονία με την ανύψωσή σας!
15 Έχετε τόσους πολλούς αδελφούς και
αδελφές και τόσους πολλούς φίλους στην
"Πνευματική Κοιλάδα", τους οποίους δεν
γνωρίζετε.
16 Αύριο, όταν η γνώση της πνευματικής ζωής
θα έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κύκλο της γης, η
ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει τη
σημασία αυτών των όντων στο πλευρό σας
και οι άνθρωποι θα ευλογήσουν την Πρόνοιά
μου. (334, 70 - 76)
17 Αλήθεια, σας λέω, αν η πίστη σας ήταν
σταθερή, δεν θα είχατε την επιθυμία να
αισθανθείτε την παρουσία του πνευματικού
με τις αισθήσεις της σάρκας, γιατί τότε θα
ήταν το πνεύμα που θα αντιλαμβανόταν, με
τη λεπτή του ευαισθησία, τον κόσμο που
πάλλεται αδιάκοπα γύρω σας.
18. Ναι, ανθρωπότητα, αν αισθάνεστε μακριά
από τον πνευματικό κόσμο, τα όντα αυτά δεν
μπορούν να αισθάνονται μακριά από τους
ανθρώπους, αφού γι' αυτά δεν υπάρχουν
αποστάσεις, όρια ή εμπόδια. Ζουν στον
πνευματικό κόσμο και, ως εκ τούτου, δεν
μπορούν να είναι μακριά από τη ζωή των
ανθρώπων, των οποίων ο ύψιστος
προορισμός είναι η ανοδική ανάπτυξη και η
τελείωση του πνεύματος. (317, 48 - 49)
19 Η μόνη απόσταση που υπάρχει ανάμεσα
σε εσάς και τον Θεό ή ανάμεσα σε εσάς και
ένα πνευματικό ον δεν είναι υλική, αλλά
πνευματική, που οφείλεται στην έλλειψη
προετοιμασίας, καθαρότητας ή ετοιμότητας
για να δεχθείτε έμπνευση και πνευματική
επιρροή.
20. Ποτέ μη βάζετε αυτή την απόσταση
ανάμεσα σε εσάς και τον Δάσκαλό σας ή
ανάμεσα σε εσάς και τον πνευματικό κόσμο,
τότε θα απολαμβάνετε πάντα τα οφέλη που η
αγάπη μου ξεχύνει σε όσους ξέρουν να την
αναζητούν. Θα αισθάνεστε πάντα ότι ο
πνευματικός κόσμος είναι κοντά στην καρδιά
εκείνων που προετοιμάζονται να τον
αισθανθούν.
21. Πόσο μεγάλη είναι η απόσταση που
χωρίζει την ανθρωπότητα της εποχής μας από

την πνευματική ζωή! Είναι τόσο μεγάλη που
οι σημερινοί άνθρωποι αισθάνονται ότι ο
Θεός είναι απείρως απομακρυσμένος από
αυτούς και ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι
μακρινή και απρόσιτη. (321, 76 - 78)
22 Σας λέω ότι δεν υπάρχει ανθρώπινος νους
που να μη ζει υπό την επίδραση του
πνευματικού κόσμου.
23 Πολλοί θα το αρνηθούν αυτό, αλλά κανείς
δεν θα μπορέσει να αποδείξει ότι είναι
αδύνατο για το μυαλό του ανθρώπου να
δέχεται τις σκέψεις και τις δονήσεις όχι μόνο
των πνευματικών όντων και των
συνανθρώπων του, αλλά και των δικών μου.
24 Αυτή είναι μια αποκάλυψη για όλη την
ανθρωπότητα - μια αποκάλυψη που, όταν
διαδοθεί, θα βρει ανοιχτές καρδιές που θα
την υποδεχτούν με μεγάλη χαρά- επίσης, θα
συναντήσει πεισματάρηδες αντιπάλους και
μαχητές.
25. Αλλά τι θα μπορέσουν να κάνουν για να
εμποδίσουν το φως της πνευματικής
βασιλείας να λάμψει στη ζωή των ανθρώπων;
Ποια μέσα θα μπορέσουν να
χρησιμοποιήσουν οι άπιστοι για να
εξαλείψουν αυτή τη δόνηση; Ποιος είναι
εκείνος που θεωρεί τον εαυτό του έξω από
την παγκόσμια επιρροή που είναι η
δημιουργική και ζωογόνος δύναμη του Θεού;
26. Μιλάω στη συνείδησή σας, στο πνεύμα
σας και στη λογική σας, αλλά σας ξαναλέω ότι
λαμβάνετε μηνύματα, ιδέες και εμπνεύσεις
από άλλα επίπεδα ύπαρξης και ότι όπως
ακριβώς δεν ξέρετε από πού ήρθε το πνεύμα
σας για να ενσαρκωθεί σε αυτό το σώμα σας,
έτσι δεν ξέρετε και ποιος του κάνει τον εαυτό
του γνωστό αόρατα και αδιόρατα. (282, 3337)
Μπερδεμένα και κακοπροαίρετα πνεύματα
27 Αυτή η φορά είναι διαφορετική από την
πρώτη και τη δεύτερη. Σήμερα ζείτε μέσα σε
ένα χάος απελευθερωμένων στοιχείων,
ορατών και αόρατων. Αλίμονο σ' αυτόν που
δεν προσέχει, γιατί θα ηττηθεί, και αυτός που
είναι εξοπλισμένος πρέπει να πολεμήσει!
28 Χιλιάδες αόρατα μάτια σε
παρακολουθούν- άλλα για να σε
παραφυλάξουν στο δρόμο σου και να σε
ρίξουν, άλλα για να σε προστατέψουν. (138,
26 - 27)
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29 Οι μεγάλες λεγεώνες των συγκεχυμένων
πνευματικών όντων διεξάγουν πόλεμο με
τους ανθρώπους, εκμεταλλευόμενοι την
άγνοια, τη θαμπάδα και την έλλειψη
πνευματικής όρασης- και οι άνθρωποι δεν
έχουν εξοπλίσει τα όπλα της αγάπης τους για
να προστατευτούν από τις επιθέσεις τους, γι'
αυτό και εμφανίζονται σαν ανυπεράσπιστα
όντα σε αυτή τη μάχη.
30 Ήταν απαραίτητο να έρθει σε σας η
πνευματική μου διδασκαλία για να σας
διδάξει πώς πρέπει να εξοπλιστείτε για να
είστε νικητές σε αυτή τη μάχη.
31. Από αυτόν τον αόρατο κόσμο που υφαίνει
και ζει στον δικό σας κόσμο, εκπέμπονται
επιρροές που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους,
είτε στο μυαλό τους, είτε στα συναισθήματά
τους, είτε στη θέλησή τους, και τους κάνουν
αφοσιωμένους υπηρέτες, σκλάβους, εργαλεία
και θύματα. Οι πνευματικές εκδηλώσεις
εμφανίζονται παντού, και όμως οι κοσμικοί
άνθρωποι εξακολουθούν να μην θέλουν να
αντιληφθούν τι περιβάλλει το πνεύμα τους.
32 Είναι απαραίτητο να ξεκινήσει η μάχη για
την καταστροφή του σκότους, έτσι ώστε όταν
το φως ανατείλει στους ανθρώπους, όλοι να
μπορέσουν να σηκωθούν ενωμένοι σε μια
αληθινή κοινωνία, και μέσω της προσευχής
να είναι νικητές στη μάχη που θα δώσουν
ενάντια στις δυνάμεις που τους κυριάρχησαν
για τόσο πολύ καιρό.
33 Άνθρωποι και έθνη έχουν υποκύψει στη
δύναμη αυτών των επιρροών χωρίς να το
καταλάβει η ανθρωπότητα. Σπάνιες και
άγνωστες ασθένειες που παράγονται από
αυτές έχουν καταπλακώσει τους ανθρώπους
και έχουν μπερδέψει τους επιστήμονες.
34. Πόση διχόνοια, πόση σύγχυση και πόνο
έχει συσσωρεύσει ο άνθρωπος στον εαυτό
του. Η απουσία προσευχής, ηθικής και
πνευματικότητας έχει προσελκύσει τα
ακάθαρτα και διαταραγμένα όντα. Αλλά τι
μπορεί να περιμένει κανείς από εκείνους που
είναι απομονωμένοι χωρίς φως και χωρίς
προετοιμασία;
35 Υπάρχουν εκείνοι που εξαπατήσατε και
καταδυναστεύσατε, που ταράξατε και
ταπεινώσατε. Μπορούν μόνο να σας στείλουν
σύγχυση και σκοτάδι, μπορούν μόνο να
πάρουν εκδίκηση και μόνο να σας
κατηγορήσουν. (152,22 - 28)

36. Λεγεώνες όντων του σκότους έρχονται
σαν σύννεφα καταιγίδας ανάμεσα στην
ανθρωπότητα, προκαλώντας αναταραχές,
μπερδεύοντας τις σκέψεις και
σκοτεινιάζοντας τις καρδιές των ανθρώπων.
Και παρόλο που αυτή η ανθρωπότητα
διαθέτει όπλα για να αμυνθεί απέναντι σε
αυτές τις ύπουλες επιθέσεις, κάποιοι δεν
ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι
δεν υποψιάζονται καν ότι τα διαθέτουν. (240,
53)
37. Η σημερινή ανθρωπότητα, όσο μεγάλη σε
αριθμό και αν είναι στα μάτια σας, είναι πολύ
μικρή σε σύγκριση με τον κόσμο των
πνευμάτων που την περιβάλλει. Με πόση
δύναμη αυτές οι λεγεώνες εισβάλλουν στους
δρόμους των ανθρώπων- όμως αυτοί δεν
αντιλαμβάνονται, δεν αισθάνονται, δεν ακούν
αυτόν τον κόσμο που τους περιβάλλει. (339,
29)
38. Ένας άνθρωπος που έχει πέσει σε μια
αμαρτωλή ζωή είναι ικανός να παρασύρει
πίσω του μια ολόκληρη λεγεώνα όντων του
σκότους που θα τον κάνουν να αφήσει στο
πέρασμά του ένα μονοπάτι από ανθυγιεινές
επιρροές. (87, 7)
39. Αν μπορούσατε να δείτε από εδώ την
"πνευματική κοιλάδα", όπου βρίσκονται στο
σπίτι τους τα υλοποιημένα όντα - εκείνα που
δεν έχουν δουλέψει τίποτα για το πνευματικό
ταξίδι μετά από αυτή τη ζωή - θα
συντριβόσασταν. Αλλά ούτε για μια στιγμή
δεν θα λέγατε: "Πόσο τρομερή είναι η
δικαιοσύνη του Θεού!" Όχι, αντίθετα θα
αναφωνήσετε: "Πόσο αχάριστοι, πόσο άδικοι
και σκληροί είμαστε με τον εαυτό μας! Πόσο
αδιάφοροι για το πνεύμα μας και πόσο
ψυχροί ήμασταν ως μαθητές του Ιησού!"
40. Γι' αυτό, ο Πατέρας επέτρεψε σε αυτά τα
όντα να εκδηλωθούν κατά καιρούς στη ζωή
σας, δίνοντάς σας τα οδυνηρά, τρομακτικά
μηνύματα της ζοφερής και ειρηνικής ζωής
τους. Είναι κάτοικοι ενός κόσμου που δεν
διαθέτει το λαμπερό φως των πνευματικών
σπιτιών, ούτε τις ομορφιές της γης που
κατοικούσαν πριν. (213, 52 - 53)
41. Οι λεγεώνες των πνευματικών όντων που
περιφέρονται άσκοπα στον κόσμο, χτυπώντας
με διάφορους τρόπους τις πόρτες των
καρδιών των ανθρώπων, είναι συχνά φωνές
που θέλουν να σας πουν να αφυπνιστείτε, να
ανοίξετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα,
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να μετανοήσετε για τα λάθη σας και να
ανανεωθείτε, ώστε αργότερα, όταν αφήσετε
το σώμα σας στην αγκαλιά της γης, να μην
χρειάζεται να κλαίτε, όπως έκαναν εκείνοι,
για τη μοναξιά σας, την άγνοιά σας και τον
υλισμό σας. Αναγνωρίστε σε αυτό πώς το φως
πηγάζει ακόμη και από το σκοτάδι, γιατί
κανένα φύλλο από το δέντρο δεν κινείται
χωρίς τη θέλησή μου.Ομοίως, αυτές οι
πνευματικές εκδηλώσεις που αυξάνονται
μέρα με τη μέρα θα κατακλύσουν τελικά τους
ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, ώστε στο τέλος
θα νικήσουν τον σκεπτικισμό της
ανθρωπότητας. (87, 65)
42. Προσευχηθείτε για εκείνους που
αναχωρούν από εσάς και ξεκινούν για το
επέκεινα, διότι δεν καταφέρνουν όλοι να
βρουν τον δρόμο, δεν είναι όλοι ικανοί να
ανυψωθούν πνευματικά, ούτε όλοι αποκτούν
ειρήνη σε σύντομο χρονικό διάστημα.
43 Κάποιοι ζουν στο πνευματικό κάτω από
την πλάνη της υλικής ζωής- κάποιοι
υποφέρουν από βίαιες τύψεις- άλλοι είναι
μουδιασμένοι, θαμμένοι μαζί με τα σώματά
τους κάτω από τη γη, και άλλοι πάλι δεν
μπορούν να διαχωρίσουν τον εαυτό τους από
τους αγαπημένους τους, από εκείνους που
έμειναν πίσω στον κόσμο, επειδή ο θρήνος, ο
εγωισμός και η ανθρώπινη άγνοια τους
κρατούν πίσω, τους δεσμεύουν στην ύλη και
τους στερούν την ειρήνη, το φως και την
πρόοδο.
44. Ας προχωρήσουν εκείνα τα πνεύματα που
βρίσκονται ακόμη σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς
αυτός να είναι ακόμη δικός τους- ας
εγκαταλείψουν τα αγαθά που κατείχαν και
αγάπησαν σε αυτή τη ζωή, ώστε να
μπορέσουν να ανεβάσουν τα πνεύματά τους
στο άπειρο, όπου τους περιμένει η αληθινή
κληρονομιά. (106, 35 - 37)
45. Θα είναι πολύ ευχάριστο για το πνεύμα
σας να γίνει δεκτό από αυτούς κατά την άφιξή
σας στην "πνευματική κοιλάδα" και να λάβει
σημάδια ευγνωμοσύνης για το έλεος που
τους δείξατε. Η χαρά σας θα είναι μεγάλη
όταν τα δείτε να διαποτίζονται από φως.
46. Αλλά πόσο θλιβερό θα ήταν όταν θα
συναντούσατε αυτή τη λεγεώνα όντων
σκοτεινιασμένων από τη σύγχυση και θα
γνωρίζατε ότι περίμεναν από την πλευρά σας
μια πράξη αγάπης και δεν τους την δώσατε.
(287, 58)

47. Αληθινά σας λέω: Αν συμπεριφέρομαι σε
εσάς τους ανθρώπους με τόση αγάπη και
έλεος, θα στραφώ με την ίδια στοργική αγάπη
προς εκείνους που εξιλεώνονται για τις
προηγούμενες παραβάσεις τους στη
μέλλουσα ζωή. Στέλνω το φως Μου σε αυτά
τα όντα για να τα ελευθερώσω από την
απόσπαση της προσοχής τους, που μοιάζει με
το σκοτάδι, και από τις αυτοκατηγορίες τους,
που είναι η "φωτιά", για να τα στείλω στη
συνέχεια ανάμεσα στους ανθρώπους- έτσι
ώστε εκείνοι που προηγουμένως έσπερναν
πόνο στις καρδιές να μπορούν τώρα,
προικισμένοι με το φως της γνώσης, να γίνουν
ευεργέτες και προστάτες των ίδιων των
αδελφών τους. (169, 6)
Η μάχη των πνευμάτων για τους ανθρώπους
48 Πέρα από την ανθρώπινη ζωή σας υπάρχει
ένας κόσμος πνευμάτων, τα αδέλφια σας,
όντα αόρατα στον άνθρωπο, που μάχονται
μεταξύ τους για να σας κατακτήσουν.
49. Αυτός ο αγώνας οφείλεται στη διαφορά
της εξέλιξης στην οποία βρίσκονται κάποιοι
και άλλοι. Ενώ τα Όντα του Φωτός,
υποστηριζόμενα από το ιδεώδες της αγάπης,
της αρμονίας, της ειρήνης και της
τελειότητας, ραντίζουν το μονοπάτι της
ανθρωπότητας με φως, εμπνέοντάς την πάντα
με το καλό και αποκαλύπτοντάς της όλα όσα
είναι για το καλό των ανθρώπων, τα Όντα που
εξακολουθούν να είναι προσκολλημένα στον
υλισμό της γης, που δεν μπόρεσαν να
αποδεσμευτούν από τον εγωισμό τους και την
αγάπη τους για τον κόσμο, ή που τρέφουν επ'
αόριστον τις ανθρώπινες εξαρτήσεις και
κλίσεις, σπέρνουν τον δρόμο των ανθρώπων
με συγχύσεις σκοτεινιάζοντας το νου,
τυφλώνοντας τις καρδιές, υποδουλώνοντας
τη θέληση, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν
τους ανθρώπους και να τους μετατρέψουν σε
όργανα των σχεδίων τους ή να τους
χρησιμοποιήσουν σαν να ήταν τα ίδια τους τα
σώματα.
50. Ενώ ο Πνευματικός Κόσμος του Φωτός
προσπαθεί να κερδίσει το πνεύμα των
ανθρώπων, να του ανοίξει ένα ρήγμα προς
την Αιωνιότητα- ενώ οι ευλογημένοι αυτοί
στρατιώτες μοχθούν ακατάπαυστα,
αυξάνοντας την αγάπη, γίνονται νοσοκόμες
στο κρεβάτι του πόνου, σύμβουλοι στο
πλευρό του ανθρώπου που φέρει το βάρος
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μιας μεγάλης ευθύνης, γίνονται σύμβουλοι
των νέων, προστάτες των παιδιών, σύντροφοι
εκείνων που ξεχνούν και ζουν μόνοι, οι
λεγεώνες των όντων χωρίς το φως της
πνευματικής σοφίας και χωρίς το
αναζωογονητικό συναίσθημα της αγάπης
εργάζονται επίσης αδιάκοπα ανάμεσα στους
ανθρώπους. Αλλά ο σκοπός τους δεν είναι να
σας διευκολύνουν τον δρόμο προς το
πνευματικό βασίλειο - όχι, η πρόθεση αυτών
των όντων είναι εντελώς αντίθετη, η
προσπάθειά τους είναι να κυριαρχήσουν στον
κόσμο, να συνεχίσουν να είναι οι κύριοι του,
να διαιωνίζονται στη γη, να εξουσιάζουν τους
ανθρώπους και να τους κάνουν σκλάβους και
εργαλεία της θέλησής τους - με μια λέξη: να
μην τους αφήσουν να τους πάρουν αυτό που
πάντα θεωρούσαν δικό τους: τον κόσμο.
51 Έτσι, μαθητές, διεξάγεται μια σκληρή μάχη
ανάμεσα στα ένα και τα άλλα όντα - μια μάχη
που τα φυσικά σας μάτια δεν βλέπουν, αλλά
της οποίας οι αντανακλάσεις γίνονται
αισθητές μέρα με τη μέρα στον κόσμο σας.
52 Για να μπορέσει αυτή η ανθρωπότητα να
υπερασπιστεί τον εαυτό της και να
απελευθερωθεί από τις κακές επιρροές,
χρειάζεται γνώση της αλήθειας που την
περιβάλλει, πρέπει να μάθει να προσεύχεται
με το Πνεύμα και πρέπει επίσης να γνωρίζει
με ποιες ικανότητες είναι προικισμένη η
ύπαρξή της, ώστε να μπορεί να τις
χρησιμοποιεί ως όπλα σε αυτή τη μεγάλη
μάχη του καλού ενάντια στο κακό, του φωτός
ενάντια στο σκοτάδι, της πνευματοποίησης
ενάντια στον υλισμό.
53 Ο ίδιος ο Πνευματικός Κόσμος του Φωτός
εργάζεται και αγωνίζεται και προετοιμάζει τα
πάντα, έτσι ώστε μια μέρα ο κόσμος να
ξεκινήσει την πορεία προς την
πνευματοποίηση.
54 Σκεφτείτε όλα αυτά και θα μπορέσετε να
φανταστείτε τη σφοδρότητα αυτού του
αγώνα των πνευματικών σας αδελφών που
αγωνίζονται για τη σωτηρία των ανθρώπων ενός αγώνα που είναι γι' αυτούς ένα ποτήρι
με το οποίο τους δίνετε συνεχώς τη χολή της
αχαριστίας να πιουν, επειδή περιορίζεστε στο
να λαμβάνετε από αυτούς όλα τα αγαθά που
σας δίνουν, χωρίς όμως ποτέ να στέκεστε στο
πλευρό τους για να τους συμπαρασταθείτε
στον αγώνα τους.

55. Λίγοι είναι εκείνοι που ξέρουν πώς να
ενωθούν μαζί τους, λίγοι είναι εκείνοι που
είναι δεκτικοί στις εμπνεύσεις τους και
ακολουθούν τις υποδείξεις τους. Αλλά πόσο
δυνατά περνούν στη ζωή, πόσο
προστατευμένοι αισθάνονται, τι απολαύσεις
και εμπνεύσεις εμπνέουν το πνεύμα τους!
56. Η πλειονότητα των ανθρώπων διχάζεται
ανάμεσα στις δύο επιρροές, χωρίς να επιλέγει
τη μία, χωρίς να δεσμεύεται πλήρως στον
υλισμό, αλλά και χωρίς να καταβάλλει
προσπάθεια να απελευθερωθεί από αυτόν
και να πνευματοποιήσει τη ζωή του, δηλαδή
να την εξυψώσει μέσω της καλοσύνης, της
γνώσης και της πνευματικής δύναμης. Αυτοί
εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη
πόλεμο με τον εαυτό τους.
57. Εκείνοι που έχουν παραδοθεί πλήρως
στον υλισμό, χωρίς να νοιάζονται πλέον για τη
φωνή της συνείδησης, και οι οποίοι αγνοούν
τα πάντα σε ό,τι αφορά το πνεύμα τους, δεν
πολεμούν πλέον, έχουν νικηθεί στη μάχη.
Πιστεύουν ότι έχουν νικήσει, πιστεύουν ότι
είναι ελεύθεροι και δεν συνειδητοποιούν ότι
είναι φυλακισμένοι και ότι θα χρειαστεί οι
λεγεώνες του φωτός να κατέβουν στο σκοτάδι
για να τους απελευθερώσουν.
58. Στέλνω αυτό το μήνυμα του φωτός σε
όλους τους λαούς της γης για να αφυπνιστούν
οι άνθρωποι, για να συνειδητοποιήσουν
ποιος είναι ο εχθρός που πρέπει να
πολεμήσουν μέχρι να τον νικήσουν και ποια
όπλα κουβαλούν χωρίς να το γνωρίζουν. (321,
53 - 63)
Η σύνδεση με τον πνευματικό κόσμο του
Θεού
59. Μαθητές, ξυπνήστε και συνειδητοποιήστε
την εποχή στην οποία ζείτε. Σας λέω: όπως
κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τη
δικαιοσύνη μου, έτσι και κανείς δεν μπορεί να
κλείσει τις πύλες του Πέρα από το Πέρα που
το έλεός μου έχει ανοίξει για σας. Κανείς δεν
θα μπορέσει να εμποδίσει τα μηνύματα
φωτός, ελπίδας και σοφίας να φτάσουν στους
ανθρώπους από αυτούς τους κόσμους. (60,
82)
60. Σας επέτρεψα να συνδεθείτε για μικρό
χρονικό διάστημα με τα όντα του υπερπέραν,
κάτι που δεν ενέκρινα στη "Δεύτερη Εποχή",
επειδή δεν ήσασταν προετοιμασμένοι γι'
αυτό τότε - ούτε εκείνα ούτε εσείς. Αυτή η
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πόρτα έχει ανοίξει από Μένα αυτή την εποχή,
και με αυτήν κάνω πραγματικότητα τις
ανακοινώσεις των προφητών Μου και
κάποιες από τις υποσχέσεις Μου.
61 Κατά το έτος 1866 άνοιξε για σας αυτή η
αόρατη πόρτα, καθώς και το όργανο
μετάδοσης εκείνων που επιλέχθηκαν γι' αυτό,
για να γίνει γνωστό το μήνυμα που θα
έφερναν τα πνεύματα του φωτός στους
ανθρώπους.
62 Πριν από εκείνο το έτος, τα πνεύματα
έγιναν γνωστά στα έθνη και στους λαούς της
γης, τα οποία ήταν τα σημάδια της έλευσής
μου. (146, 15)
63. Αν οι σημερινοί άνθρωποι δεν ήταν τόσο
σκληροί και ανάλγητοι, αναμφίβολα θα
λάμβαναν συνεχώς μηνύματα από τον
πνευματικό κόσμο και περιστασιακά θα
βρίσκονταν περιτριγυρισμένοι από πλήθος
όντων που εργάζονται αδιάκοπα για την
αφύπνιση των ανθρώπων και θα διαπίστωναν
ότι δεν είναι ποτέ μόνοι.
64 Κάποιοι αποκαλούν αυτόν τον κόσμο
"αόρατο", άλλοι "απόκοσμο". Αλλά γιατί;
Απλά επειδή δεν έχουν την πίστη να "δουν"
το πνευματικό και επειδή η ανθρώπινη
αθλιότητά τους τους κάνει να αισθάνονται
απόμακροι και ξένοι προς έναν κόσμο που θα
έπρεπε να αισθάνονται στην καρδιά τους.
(294, 32 - 33)
65 Εκπλήσσεστε που ένα πνευματικό ον
γίνεται γνωστό ή επικοινωνεί μαζί σας χωρίς
να σκέφτεστε ότι και εσείς εκφράζεστε και
γίνεστε γνωστοί σε άλλους κόσμους, σε άλλες
σφαίρες.
66. Η "σάρκα" σας [ψυχή] δεν γνωρίζει ότι το
πνεύμα σας ενώνεται μαζί Μου τις στιγμές
της προσευχής, δεν είναι σε θέση να
αντιληφθεί την προσέγγιση του Κυρίου σας
μέσω αυτού του δώρου - όχι μόνο στο
πνεύμα Μου, αλλά και σε εκείνο των
πνευματικών αδελφών σας, τους οποίους
θυμάστε τις στιγμές της προσευχής.
67 Ούτε γνωρίζετε ότι τις ώρες της
ανάπαυσής σας, όταν το σώμα κοιμάται, το
πνεύμα, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης
και πνευματοποίησής του, αποσπάται από το
σώμα του και εμφανίζεται σε μακρινά μέρη,
ακόμη και σε πνευματικούς κόσμους που ο
νους σας δεν μπορεί καν να φανταστεί.
68. Κανείς δεν εκπλήσσεται από αυτές τις
αποκαλύψεις. Καταλάβετε ότι πλησιάζετε

προς το παρόν στην ολοκλήρωση των καιρών.
(148, 75 - 78)
69. 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, οι αρετές 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.
70 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
ζεστασιά και τη συμβουλή του πατέρα που
επίσης έπρεπε να φύγει. (245, 7 - 8)
71. Αυτό το έργο θα επικριθεί και θα
απορριφθεί από πολλούς όταν μάθουν ότι
πνευματικές οντότητες έχουν εκδηλωθεί σε
αυτό. Αλλά μην ανησυχείτε, γιατί μόνο οι
αδαείς θα είναι αυτοί που θα πολεμήσουν
αυτό το μέρος της διδασκαλίας Μου.
72. Πόσες φορές οι απόστολοι, οι προφήτες
και οι αγγελιοφόροι του Κυρίου μίλησαν στον
κόσμο υπό την επιρροή πνευματικών όντων
του φωτός, χωρίς η ανθρωπότητα να το
αντιληφθεί, και πόσες φορές ο καθένας από
εσάς ενήργησε και μίλησε υπό τη θέληση
πνευματικών οντοτήτων, χωρίς να το
αντιληφθεί! Και αυτό ακριβώς, το οποίο
συνέβαινε πάντα, σας το επιβεβαίωσα τώρα.
(163, 24 - 25)
73. Αν μόνο η περιέργεια σας οδηγήσει να
αναζητήσετε την επικοινωνία με το Πέρα, δεν
θα βρείτε την αλήθεια- αν η επιθυμία για
μεγαλοπρέπεια ή ματαιοδοξία σας οδηγήσει
σε αυτήν, δεν θα λάβετε μια αληθινή
εκδήλωση. Αν ο πειρασμός παρασύρει την
καρδιά σας με ψεύτικους στόχους ή
εγωιστικά συμφέροντα, δεν θα μπορέσετε
επίσης να κοινωνήσετε με το φως του Αγίου
Πνεύματός μου. Μόνο ο σεβασμός σας, η
αγνή προσευχή σας, η αγάπη σας, το έλεός
σας, η πνευματική σας ανύψωση θα
προκαλέσουν το θαύμα του πνεύματός σας
να απλώσει τα φτερά του, να διασχίσει τα
διαστήματα και να φτάσει στα πνευματικά
σπίτια, στο βαθμό που είναι το θέλημά μου.
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74. Αυτή είναι η χάρη και η παρηγοριά που το
Άγιο Πνεύμα προόριζε για σας, 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 σ' αυτόν τον "Τρίτο Χρόνο" θα
είστε επίσης σε θέση να αγκαλιάσετε με
πνευματική αγκαλιά τα όντα που έχουν φύγει
από αυτή τη γήινη ζωή και τα οποία έχετε
γνωρίσει, τα οποία έχετε αγαπήσει και χάσει
σ' αυτόν τον κόσμο, αλλά όχι στην
αιωνιότητα.
75. Πολλοί από εσάς έχετε έρθει σε επαφή με
αυτά τα όντα με τη βοήθεια των "εργατών"
Μου. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτός δεν είναι
ο τέλειος τρόπος επαφής και πλησιάζει ο
καιρός που τα ενσαρκωμένα και τα
ασώματητα πνεύματα θα είναι σε θέση να
επικοινωνούν μεταξύ τους από πνεύμα σε
πνεύμα, χωρίς να χρησιμοποιούν κανένα
υλικό ή ανθρώπινο μέσο, δηλαδή μέσω της
έμπνευσης, μέσω του χαρίσματος της
πνευματικής ευαισθησίας, της αποκάλυψης ή
της διαίσθησης. Τα μάτια του πνεύματός σας
θα μπορέσουν να αντιληφθούν την παρουσία
του υπερπέραν, τότε η καρδιά σας θα
μπορέσει να αισθανθεί τις εκφράσεις ζωής
των όντων που κατοικούν στην πνευματική
κοιλάδα, και τότε η αγαλλίαση του πνεύματός
σας, καθώς και η γνώση και η αγάπη σας για
τον Πατέρα, θα είναι μεγάλη.
76. Τότε θα ξέρετε ποια είναι η ζωή του
πνεύματός σας, ποιος είναι και ποιος ήταν,
γνωρίζοντας τον εαυτό σας χωρίς να βλέπετε
τον εαυτό σας σε τόσο στενά όρια όπως αυτά
που αντιστοιχούν στα σώματά σας. Διότι ο
Πατέρας σας λέει: ακόμη και αν η ύλη του
σώματός σας είναι πράγματι μικρή - πόσο
παρόμοιο είναι το πνεύμα σας με το Θεϊκό
μου Πνεύμα! (244,21-24)

τους άλλους να περάσουν, θα γνωρίσουν τον
πόνο που τους έκαναν να νιώσουν. Αυτό θα
φωτίσει το πνεύμα τους και θα οδηγήσει σε
κατανόηση, μετάνοια και, κατά συνέπεια,
στην εκπλήρωση του Νόμου μου.
2 Αλλά αν θέλετε να αποφύγετε να περάσετε
τα βάσανα ή να πιείτε το ποτήρι της πικρίας,
μπορείτε να το κάνετε πληρώνοντας το χρέος
σας με μετάνοια, με καλά έργα, με όλα όσα
σας λέει η συνείδησή σας να κάνετε. Με
αυτόν τον τρόπο θα ξεπληρώσετε ένα χρέος
αγάπης, θα επιστρέψετε μια τιμή, μια ζωή ή
την ειρήνη, την υγεία, τη χαρά ή το ψωμί που
κάποια στιγμή έχετε κλέψει από τον
συνάνθρωπό σας.
3 Δες πόσο διαφορετική είναι η
πραγματικότητα της δικαιοσύνης μου από την
ιδέα που είχες για τον Πατέρα σου.
4 μην ξεχνάτε: αν σας είπα ότι κανένας από
εσάς δεν θα χαθεί, σας είπα επίσης ότι κάθε
χρέος πρέπει να πληρωθεί και κάθε
παράβαση να διαγραφεί από το βιβλίο της
ζωής. Είναι στο χέρι σας να επιλέξετε το
μονοπάτι για να Με φτάσετε. Εξακολουθείτε
να διαθέτετε ελευθερία βούλησης.
5 Αν προτιμάτε τον παλαιό νόμο της
ανταπόδοσης, όπως κάνουν ακόμα οι
άνθρωποι των υπερήφανων εθνών, δείτε τα
αποτελέσματά τους!
6 Αν θέλετε να σας μετρήσει και εσάς ο πήχης
με τον οποίο μετράτε τους συνανθρώπους
σας, δεν χρειάζεται καν να περιμένετε την
είσοδό σας στην άλλη ζωή για να λάβετε τη
δικαιοσύνη μου- διότι εδώ (στη γη), όταν δεν
το περιμένετε, θα βρεθείτε στην ίδια κρίσιμη
θέση στην οποία έχετε φέρει τους
συνανθρώπους σας.
7 Αν όμως θέλετε να σας βοηθήσει ένας
ανώτερος νόμος, όχι μόνο για να σας
απαλλάξει από τον πόνο που φοβάστε
περισσότερο, αλλά και για να σας εμφυσήσει
ευγενείς σκέψεις και καλά συναισθήματα,
προσευχηθείτε, επικαλεστείτε Με, και στη
συνέχεια ακολουθήστε το δρόμο του αγώνα
σας για να γίνετε όλο και καλύτεροι, για να
γίνετε δυνατοί στις δοκιμασίες - με μια λέξη,
για να πληρώσετε με αγάπη το χρέος που
οφείλετε στον Πατέρα σας και στον πλησίον
σας. (16, 53 - 59)
8 Συχνά κάποιος με ρωτάει: "Δάσκαλε, αφού
συγχωρείς τις αμαρτίες μας, γιατί μας
επιτρέπεις να τις εξιλεώνουμε με πόνο;" Σε

Κεφάλαιο 42 - Ενοχή και εξιλέωση,
δοκιμασίες και βάσανα
Η ανάγκη για μετάνοια και εξιλέωση
1 Αν σας επιτρέπω συχνά να πίνετε το ίδιο
ποτήρι που δώσατε στους αδελφούς σας,
είναι επειδή μόνο έτσι θα καταλάβουν
κάποιοι το κακό που προκάλεσαν- και
περνώντας την ίδια δοκιμασία που έκαναν
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αυτό σας λέω: Σας συγχωρώ, αλλά είναι
απαραίτητο να επανορθώσετε για αυτές τις
παραβάσεις, ώστε να αποκαταστήσετε την
καθαρότητα του πνεύματός σας. (64, 14)
9 Σας είπα ότι και ο τελευταίος λεκές θα
σβηστεί από την καρδιά του ανθρώπου, αλλά
σας λέω επίσης ότι ο καθένας πρέπει να
ξεπλύνει τον λεκέ του. Θυμηθείτε ότι σας
είπα: "Με το πήχη με τον οποίο μετράτε, θα
μετρηθείτε" και "Ό,τι σπείρετε, θα θερίσετε".
(150,47)
10. Από τις υλικές προσφορές που Μου κάνει
η ανθρωπότητα, δέχομαι την καλή πρόθεση
μόνο αν είναι καλή στην αλήθεια- γιατί ένα
δώρο δεν εκφράζει πάντα μια γενναιόδωρη
και ευγενική πρόθεση. Πόσο συχνά οι
άνθρωποι Μου προσφέρουν τη θυσία τους
για να καλύψουν τις κακές τους πράξεις ή για
να απαιτήσουν κάτι από Μένα σε
αντάλλαγμα. Γι' αυτό, σας λέω ότι η ειρήνη
του πνεύματος δεν πωλείται, ότι οι σκοτεινοί
σας λεκέδες δεν θα ξεπλυθούν από τον υλικό
πλούτο, ακόμη κι αν Μου προσφέρετε τον
μεγαλύτερο θησαυρό.
11 Μετάνοια, λύπη για το ότι Με
προσέβαλαν, ανανέωση, διόρθωση,
επανόρθωση για τις παραβάσεις που
διέπραξαν, όλα αυτά με την ταπεινότητα που
σας δίδαξα - ναι, τότε οι άνθρωποι Μου
προσφέρουν τις αληθινές θυσίες της καρδιάς,
του νου και της σκέψης, απείρως πιο
ευχάριστες στον Πατέρα σας από το θυμίαμα,
τα λουλούδια και τα κεριά. (36, 27 - 28)

επίσης αλήθεια ότι με κάθε ευκαιρία
αυξάνεται ο αριθμός των δοκιμασιών και ότι
οι δυσκολίες και τα βάσανα γίνονται κάθε
φορά πιο έντονα, όπως ακριβώς τα λάθη που
διαπράχθηκαν έγιναν πιο σοβαρά.
15. Το καθήκον σας -δεν πρέπει να μιλάμε για
τιμωρία- θα είναι να αποκαταστήσετε, να
ανανεώσετε, να επανορθώσετε και να
πληρώσετε μέχρι το τελευταίο χρέος. Κανείς ούτε ο Επουράνιος Πατέρας σας, ούτε οι
αδελφοί και οι αδελφές σας στη γη ή στην
πνευματική κοιλάδα- δεν θα κάνει αυτό που
μόνο εσείς πρέπει να κάνετε, αν και σας λέω
ότι πάντα θα απαντώ στο κάλεσμά σας. Όταν
νιώθετε μοναξιά και εγκατάλειψη, θα νιώθετε
την παρουσία Μου, και ο πνευματικός κόσμος
θα έρχεται πάντα να σας στηρίζει στο βάρος
του σταυρού σας. (289, 45 -47)
16 Μόνο η αγάπη μου και η δικαιοσύνη μου
μπορούν να προστατεύσουν σήμερα εκείνους
που πεινούν και διψούν γι' αυτήν. Μόνο εγώ,
με την τέλεια δικαιοσύνη μου, είμαι σε θέση
να υποδεχθώ αυτόν που αφαιρεί τη ζωή του.
17 Αν αυτοί γνώριζαν ότι η εγκατάλειψη του
πνεύματος είναι πιο τρομερή από τη μοναξιά
αυτού του κόσμου, θα επέμεναν υπομονετικά
και θαρραλέα μέχρι την τελευταία ημέρα της
γήινης ύπαρξής τους. (165, 73 - 74)
18. Δεν καταστρέφω κανένα από τα παιδιά
Μου, όσο και αν Με προσβάλλουν- τα
διατηρώ και τους δίνω την ευκαιρία να
επανορθώσουν για την παράβασή τους και να
επιστρέψουν στο μονοπάτι που είχαν
εγκαταλείψει. Αλλά παρόλο που τους έχω
συγχωρήσει, έρχονται αντιμέτωποι με τους
καρπούς των έργων τους, και αυτοί είναι που
τους κρίνουν και τους δείχνουν τον σωστό
δρόμο. (96, 55)

Η πράξη εξιλέωσης
12 είχατε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη, και
σε αυτό μπορείτε να δείτε την άπειρη αγάπη
μου για σας- διότι σας έδωσα δώρα και
έδωσα στο είναι σας την ευκαιρία να
επανορθώσετε, να εξαγνίσετε και να
τελειοποιήσετε το πνεύμα σας, αντί να σας
τιμωρήσω ή να σας καταδικάσω για πάντα,
όπως νομίζατε στο παρελθόν.
13 Ποιος, γνωρίζοντας αυτές τις διδασκαλίες
και πιστεύοντας ότι είναι αληθινές, θα
τολμούσε να γυρίσει την πλάτη του στο
καθήκον του στη γη, γνωρίζοντας ότι έτσι θα
κάνει ακόμα πιο σκληρή εξιλέωση για το
πνεύμα του;
14 Διότι, ενώ είναι αλήθεια ότι η δικαιοσύνη
μου σας δίνει νέες ευκαιρίες να αφαιρέσετε
τους λεκέδες και να επανορθώσετε, είναι

Η αιτία των δοκιμασιών και των θλίψεων
19 Γνωρίστε τους εαυτούς σας! Έχω μελετήσει
την ύπαρξη των ανθρώπων όλων των εποχών
και ξέρω ποια ήταν η αιτία όλου του πόνου
και της δυστυχίας τους.
20. Από τους πρώτους χρόνους, έχω δει τους
ανθρώπους να παίρνουν τη ζωή τους (ο ένας
από τον άλλο) από φθόνο, από υλισμό, από
πείνα για εξουσία- πάντα παραμελούσαν το
πνεύμα τους, πιστεύοντας ότι ήταν μόνο ύλη,
και μετά, όταν ήρθε η ώρα να αφήσουν την
ανθρώπινη μορφή στη γη, το μόνο που
απέμεινε ήταν αυτό που δημιούργησαν στην
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υλική τους ζωή, χωρίς να αποκομίσουν καμία
ευδαιμονία για το πνεύμα- γιατί δεν το
αναζητούσαν, δεν το σκεφτόντουσαν, δεν
νοιάζονταν για τις αρετές του πνεύματος,
ούτε για τη γνώση. Ήταν ικανοποιημένοι να
ζουν χωρίς να αναζητούν τον δρόμο που θα
τους οδηγούσε στον Θεό. (11, 42 - 43)
21. Σήμερα, παρά την πρόοδο του πολιτισμού
σας, έχετε απομακρυνθεί όλο και
περισσότερο από την υλική φύση, καθώς και
από την πνευματική, από την αγνή, από αυτό
που είναι από τον Θεό. Επομένως, με κάθε
στάδιο της ζωής σας, πέφτετε σε όλο και
μεγαλύτερη αδυναμία, σε όλο και
μεγαλύτερο πόνο, παρά την επιθυμία σας να
γίνετε πιο δυνατοί και πιο ευτυχισμένοι με
κάθε μέρα που περνάτε στη γη. Αλλά τώρα θα
κάνετε ένα βήμα μπροστά στην εκπλήρωση
του νόμου μου, ω κάτοικοι της γης! (16, 35)
22. Οι δοκιμασίες που συναντάτε στην πορεία
της ζωής σας δεν είναι τυχαίες, σας τις
έστειλα για να αποκτήσετε αξία. Κανένα
φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη
θέλησή Μου, και είμαι τόσο στα μεγάλα όσο
και στα μικρά έργα της δημιουργίας.
23 Παρακολουθήστε και προσευχηθείτε, ώστε
να καταλάβετε ποιος είναι ο καρπός που
πρέπει να θερίσετε από κάθε δοκιμασία,
ώστε η εξιλέωσή σας να είναι συντομότερη.
Σηκώστε τον σταυρό σας με αγάπη και θα σας
κάνω να υπομείνετε την εξιλέωσή σας με
υπομονή. (25, 6)
24. Αν, ανάμεσα στα γέλια, τις απολαύσεις
και τις ματαιοδοξίες, οι άνθρωποι Με ξεχνούν
και Με αρνούνται ακόμη, γιατί απελπίζονται
και τρέμουν όταν θερίζουν τη συγκομιδή των
δακρύων που βασανίζουν το πνεύμα και το
σώμα τους; Τότε βλασφημούν, λέγοντας ότι
δεν υπάρχει Θεός.
25. Ο άνθρωπος είναι αρκετά γενναίος για να
αμαρτήσει, αποφασισμένος να παρεκκλίνει
από τον δρόμο του Νόμου Μου- αλλά σας
διαβεβαιώνω ότι είναι εξαιρετικά δειλός όταν
πρόκειται να εξιλεωθεί και να πληρώσει τα
χρέη του. Παρ' όλα αυτά, σας ενισχύω στη
δειλία σας, σας προστατεύω στις αδυναμίες
σας, σας βγάζω από τον λήθαργο, στεγνώνω
τα δάκρυά σας και σας δίνω νέες ευκαιρίες,
ώστε να ξαναβρείτε το χαμένο φως και να
βρείτε τον ξεχασμένο δρόμο του Νόμου Μου.
26 Έρχομαι για να σας φέρω, όπως στη
Δεύτερη Εποχή, τον άρτο και τον οίνο της

ζωής, τόσο για το πνεύμα όσο και για το
σώμα, ώστε να ζείτε σε αρμονία με όλα όσα
δημιούργησε ο Πατέρας σας.
27 Στους δικούς μου δρόμους ανθίζουν οι
αρετές, ενώ στους δικούς σου υπάρχουν
αγκάθια, άβυσσοι και πικρίες.
28 Όποιος λέει ότι οι δρόμοι του Κυρίου είναι
γεμάτοι αγκάθια, δεν ξέρει τι λέει, επειδή δεν
έχω κάνει πόνο σε κανένα από τα παιδιά
Μου- αλλά εκείνοι που απομακρύνθηκαν από
το μονοπάτι του φωτός και της ειρήνης θα
πρέπει να υποστούν τις συνέπειες του
σφάλματός τους όταν επιστρέψουν σε αυτό.
29. Γιατί ήπιες το ποτήρι του πόνου; Γιατί
ξεχάσατε την εντολή του Κυρίου, καθώς και
την αποστολή που σας ανέθεσα; Επειδή
αντικαταστήσατε τον Νόμο Μου με τον δικό
σας, και εδώ έχετε τα αποτελέσματα της
μάταιης σοφίας σας: πικρά βάσανα, πόλεμο,
φανατισμό, απογοητεύσεις και ψέματα που
σας πνίγουν και σας γεμίζουν απόγνωση. Και
το πιο οδυνηρό πράγμα για τον υλοποιημένο
άνθρωπο, γι' αυτόν που υποτάσσει τα πάντα
στους υπολογισμούς του και τα υποτάσσει
στους υλικούς νόμους αυτού του κόσμου,
είναι αυτό, ότι μετά από αυτή τη ζωή θα
εξακολουθεί να κουβαλάει μαζί του το βάρος
των παρεκκλίσεων και των κλίσεών του. Τότε
ο πόνος του πνεύματός σας θα είναι πολύ
μεγάλος.
30 Αποτίναξε το βάρος της αμαρτίας σου εδώ,
εκπλήρωσε τον νόμο Μου και έλα σύντομα.
Ζητήστε συγχώρεση για όλους όσους
πληγώσατε και αφήστε τα υπόλοιπα σε Μέναγιατί σύντομα θα έρθει η ώρα σας να
αγαπήσετε, αν αποφασίσετε πραγματικά να
το κάνετε. (17, 37 - 43)
31. Ελάτε σε Μένα, όλοι εσείς που κουβαλάτε
μια κρυμμένη θλίψη στην καρδιά σας.
Κουβαλάτε κρυφά μέσα σας έναν πόνο που
προκλήθηκε από μια προδοσία και η πικρία
σας είναι πολύ μεγάλη, επειδή ήταν ένα πολύ
αγαπημένο ον που σας πλήγωσε βαθιά.
32 Σιωπήστε μέσα σας, για να σας φωτίσει η
προσευχή και για να μάθετε αν δεν ήσασταν
κάποια στιγμή η αιτία της προδοσίας. Τότε, η
προσευχή θα σας ενισχύσει στη σκέψη ότι
πρέπει να συγχωρήσετε αυτούς που σας
προδίδουν στην αγάπη σας, στην πίστη σας,
στην εμπιστοσύνη σας.
33 Αληθινά σας λέω, τη στιγμή που θα
συγχωρήσετε αυτόν που σας προσέβαλε, θα
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νιώσετε πλήρως την ειρήνη Μου- γιατί εκείνη
τη στιγμή το πνεύμα σας θα έχει ενωθεί με το
δικό Μου και θα απλώσω το μανδύα Μου για
να σας συγχωρήσω και να σας τυλίξω και τους
δύο με την αγάπη Μου. (312, 49 - 51)
34. Στην πραγματικότητα, ο Δάσκαλος σας
λέει: Έχω ετοιμάσει για κάθε πνεύμα μια
βασιλεία ειρήνης και τελειότητας. Αλλά αυτή
η βασιλεία που έχω ετοιμάσει αντιτίθεται σε
μια άλλη βασιλεία: τον κόσμο. Ενώ το δικό
μου βασίλειο κερδίζεται με την
ταπεινοφροσύνη, την αγάπη και την αρετή, η
κατάληψη του άλλου βασιλείου απαιτεί
αλαζονεία, φιλοδοξία, υπερηφάνεια,
απληστία, εγωισμό και κακία.
35 Σε όλες τις εποχές ο κόσμος εναντιώθηκε
στη βασιλεία μου- σε όλες τις εποχές αυτοί
που με ακολουθούν καταπιέστηκαν και
πειράχτηκαν στο δρόμο τους, είτε από ορατές
επιδράσεις είτε από αόρατες δυνάμεις.
36. Δεν είναι η μόνη φορά που περπατάτε
πάνω σε αγκάθια για να Με φτάσετε, δεν
είναι η πρώτη φορά που το πνεύμα σας
σκοντάφτει στην προσπάθειά του να φτάσει
στην Παρουσία Μου. Ανά πάσα στιγμή,
δίνατε τη μάχη στα βάθη της ύπαρξής σας.
37 Η έμπνευση του Πνεύματός μου φωτίζει το
εσωτερικό σας και έχει ανάψει μια μάχη με
τις σκοτεινές δυνάμεις, με τα ψεύτικα φώτα,
με τις ψεύτικες αρετές, με την ύλη, με όλα τα
περιττά, με όλη την ψεύτικη δόξα αυτού του
κόσμου. (327, 3)
38 Ευλογώ τον πόνο που υπέφερες για χάρη
μου, γιατί ό,τι υποφέρεις για χάρη μου θα σε
κάνει αιώνια άξιο. (338,61)

41. Σας λέω να αγαπάτε τον σταυρό σας, γιατί
αν επαναστατήσετε εναντίον του ενώ τον
κουβαλάτε στους ώμους σας, ο πόνος θα
σχίσει μια βαθιά πληγή στις καρδιές σας.
Αγαπώ αληθινά τον σταυρό Μου, ω
άνθρωποι, αλλά ξέρετε πώς ονομάζω τον
σταυρό Μου; Ο Σταυρός μου αποτελείται από
εσάς, λαέ μου, που αγαπώ τόσο πολύ. (144,
20)
42. Η πίστη, η υποταγή και η ταπεινότητα
απέναντι σε αυτό που έχω διατάξει, θα
κάνουν το μονοπάτι των δοκιμασιών
συντομότερο, γιατί δεν θα περπατήσετε το
μονοπάτι του πόνου πάνω από μία φορά. Αν
όμως προκύψει εξέγερση, δυσαρέσκεια ή
ακόμα και βλασφημία στις δοκιμασίες, η
επίσκεψη θα είναι μεγαλύτερη, γιατί τότε θα
πρέπει να διανύσετε εκ νέου το μονοπάτι
αυτό μέχρι να μάθετε το μάθημα. (139, 49)
43 Σας λέω, οι δοκιμασίες που έχει κάνει ο
άνθρωπος για τον εαυτό του σ' αυτόν τον
καιρό είναι πολύ σκληρές, γιατί έτσι είναι
απαραίτητες για τη σωτηρία του.
44 Στην αγαπημένη του κάθε ανθρώπου θα
εκτελεστεί η θεία δικαιοσύνη, για να ζητήσει
λογαριασμό για το έργο κάθε ανθρώπινου
πλάσματος.
45 Πόσο σημαντικό είναι να αποκτήσει ο
άνθρωπος τη γνώση του τι σημαίνει
πνευματική εξιλέωση, έτσι ώστε,
συνειδητοποιώντας ότι το πνεύμα έχει ένα
παρελθόν που μόνο ο Θεός γνωρίζει, να
μπορεί να δεχτεί το ποτήρι του πόνου του με
αγάπη, υπομονή, σεβασμό, ακόμη και χαρά,
γνωρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο ξεπλένει
τους λεκέδες του παρελθόντος και του
παρόντος, πληρώνει τα χρέη και κερδίζει αξία
ενώπιον του νόμου.
46. Δεν θα υπάρξει πνευματική ανύψωση
στον πόνο όσο κανείς δεν υποφέρει με
αγάπη, με σεβασμό στη δικαιοσύνη Μου και
με παράδοση σε αυτό που ο καθένας έχει
αποκτήσει για τον εαυτό του. Αλλά μόνο αυτή
η ανύψωση εν μέσω δοκιμασιών θα μπορέσει
να δώσει στους ανθρώπους τη γνώση του
νόμου της πνευματικής επανόρθωσης.
(352,36 - 37, 42 - 43)

Πίστη, παράδοση και ταπεινότητα στις
δοκιμασίες
39. Η ανθρώπινη ζωή είναι για το πνεύμα το
χωνευτήρι στο οποίο καθαρίζεται και το αμόνι
στο οποίο σφυρηλατείται. Είναι απαραίτητο ο
άνθρωπος να έχει ένα ιδανικό στο πνεύμα
του, πίστη στον Δημιουργό του και αγάπη για
το πεπρωμένο του, ώστε να φέρει τον σταυρό
του με υπομονή στην κορυφή του Γολγοθά
του.
40 Χωρίς πίστη στην αιώνια ζωή, ο άνθρωπος
πέφτει σε απόγνωση σε όλες τις σκληρές
δοκιμασίες- χωρίς υψηλά ιδανικά, βυθίζεται
στον υλισμό- και χωρίς τη δύναμη να αντέξει
την απογοήτευση, χάνεται στην απελπισία ή
στην κακία. (99, 38 – 39)

Το νόημα της ταλαιπωρίας και του πόνου
47. Αν αποδίδετε τις δοκιμασίες της ζωής
στην τύχη, δύσκολα θα μπορέσετε να είστε
δυνατοί. Αλλά αν έχετε μια αντίληψη για το τι
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είναι εξιλέωση, τι είναι δικαιοσύνη και
επανόρθωση, θα βρείτε ανύψωση και
παράδοση στην πίστη σας, ώστε να είστε
νικητές στις δοκιμασίες.
48. Είναι θέλημά Μου να δοκιμάσω το
πνεύμα σας με διάφορους τρόπους, γιατί το
διαμορφώνω, το διαμορφώνω και το
τελειοποιώ. Γι' αυτό χρησιμοποιώ όλα τα
πράγματα και όλους τους ανθρώπους- ως
όργανα χρησιμοποιώ και τον δίκαιο άνθρωπο
και τον κακό άνθρωπο. Κάποια στιγμή
χρησιμοποιώ το φως, κάποια άλλη στιγμή
κάνω το σκοτάδι υπηρέτη Μου. Γι' αυτό, σας
λέω: Όταν βρεθείτε σε μια κρίσιμη
κατάσταση, σκεφτείτε Εμένα, τον Δάσκαλό
σας, ο οποίος θα σας εξηγήσει με όλη την
αγάπη τον λόγο αυτής της δοκιμασίας.
49. Υπάρχουν κύπελλα που όλοι πρέπει να
πιουν, άλλοι νωρίτερα και άλλοι αργότερα,
ώστε όλοι να με καταλάβουν και να με
αγαπήσουν. Η δυστυχία, η αρρώστια, η
συκοφαντία, η ατίμωση είναι πολύ πικρά
ποτήρια που δεν φτάνουν μόνο στα χείλη του
αμαρτωλού. Θυμηθείτε ότι ο Πανένδοξος σε
εκείνη τη "Δεύτερη Εποχή" άδειασε το πιο
πικρό ποτήρι που μπορείτε να φανταστείτε. Η
υπακοή, η ταπείνωση και η αγάπη με την
οποία πίνεται το ποτήρι του πόνου θα κάνει
τον σταυρό ελαφρύτερο και τη δοκιμασία να
περάσει πιο γρήγορα. (54, 4 - 6)
50. Όλα όσα σας περιβάλλουν έχουν ως στόχο
να σας εξαγνίσουν, αλλά δεν τα έχουν πάρει
όλοι με αυτόν τον τρόπο. Μην αφήσετε τον
πόνο που πίνετε από το ποτήρι του πόνου σας
να είναι άγονος. Από τον πόνο μπορείτε να
κερδίσετε το φως, που είναι σοφία, ευγένεια,
δύναμη και ευαισθησία. (81,59)
51 Να ξέρετε, μαθητές, ότι ο πόνος
απομακρύνει τους κακούς καρπούς από την
καρδιά σας, σας δίνει εμπειρία και προκαλεί
τη διόρθωση των λαθών σας.
52 Με αυτόν τον τρόπο, ο Πατέρας σας σας
δοκιμάζει για να γίνει ο νους σας φωτεινός.
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.
(258,57 - 58)
53 Ο λαός φωνάζει: Αν υπάρχει Θεός του
ελέους και της αγάπης - γιατί πρέπει οι καλοί
να υποφέρουν στα χέρια των ασεβών, οι
δίκαιοι στα χέρια των αμαρτωλών;

54. Αληθινά σας λέω, παιδιά μου: Κανένας
άνθρωπος δεν έρχεται στον κόσμο αυτό για
να αποκτήσει μόνο τη δική του σωτηρία. Δεν
είναι ένα μοναχικό άτομο, αλλά μέρος ενός
συνόλου.
55 Δεν πάσχει ένα υγιές και τέλειο όργανο
του ανθρώπινου σώματος όταν τα άλλα
όργανα νοσούν;
56. Αυτή είναι μια υλική σύγκριση, ώστε να
καταλάβετε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του
κάθε ανθρώπου και των άλλων. Οι καλοί
πρέπει να υποφέρουν από τους κακούς, αλλά
οι καλοί δεν είναι εντελώς αθώοι αν δεν
εργάζονται για την πνευματική πρόοδο των
αδελφών τους. Αλλά ως άτομα, ο καθένας
έχει τη δική του ευθύνη, και όντας μέρος του
Πνεύματός Μου και όμοιος με Αυτόν,
διαθέτει θέληση και ευφυΐα για να συμβάλει
στην πρόοδο όλων. (358, 18 - 19)
57. Ερμηνεύστε σωστά τη διδασκαλία Μου,
μη νομίζετε ότι το Πνεύμα Μου χαίρεται όταν
βλέπει τα βάσανά σας στη γη ή ότι θέλω να
σας στερήσω όλα όσα σας ευχαριστούν για να
Με ευχαριστήσουν. Έρχομαι για να σας κάνω
να αναγνωρίσετε και να τηρήσετε τους
νόμους Μου, επειδή αξίζουν τον σεβασμό και
την προσοχή σας και επειδή η τήρησή τους θα
σας φέρει αιώνια ευδαιμονία και ειρήνη. (25,
80)
58. Πρέπει να σας πω ότι για όσο καιρό θα
κατοικείτε στη γη, μπορείτε να προσπαθείτε
να κάνετε την ύπαρξή σας σε αυτήν όσο το
δυνατόν πιο ευχάριστη. Δεν είναι απαραίτητο
να κλαίμε, να υποφέρουμε και να
"ματώνουμε" αδιάκοπα για να αξίζουμε την
ειρήνη στη συνέχεια.
59. Αν μπορούσατε να μετατρέψετε αυτή τη
γη από μια κοιλάδα δακρύων σε έναν κόσμο
ευτυχίας, όπου θα αγαπάτε ο ένας τον άλλον,
όπου θα προσπαθείτε να κάνετε το καλό και
θα ζείτε μέσα στο Νόμο Μου, αληθινά σας
λέω, αυτή η ζωή θα ήταν ακόμη πιο αξιέπαινη
και εξυψωμένη στα μάτια Μου από μια
ύπαρξη γεμάτη βάσανα, δυστυχίες και
δάκρυα, όσο μεγάλη και αν είναι η προθυμία
σας να τα υπομείνετε. (219,15 - 16)
60 Να χαίρεστε που κανένας πόνος δεν είναι
αιώνιος- τα βάσανά σας είναι πρόσκαιρα και
φεύγουν πολύ σύντομα.
61 Ο χρόνος της εξιλέωσης και του
εξαγνισμού είναι φευγαλέος γι' αυτόν που
βλέπει τις δοκιμασίες με πνευματικότητα235

αλλά γι' αυτόν που είναι πλήρως
απορροφημένος στον υλισμό, αυτό που στην
πραγματικότητα τελειώνει πολύ σύντομα θα
είναι μακρύς.
62 Όπως περνούν οι χτύποι της καρδιάς σας,
έτσι περνάει στο άπειρο η ζωή του
ανθρώπου.
63 Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι, γιατί όπως
ένας αναστεναγμός ξεφεύγει από κάποιον,
όπως ένα δάκρυ χύνεται ή όπως ένας λόγος
λέγεται, έτσι και τα βάσανα του ανθρώπου
περνούν.
64 Στην άπειρη τρυφερότητα του Θεού όλοι
οι πόνοι και οι θλίψεις σας πρέπει να
διαλυθούν στο τίποτα. (12, 5-9)

κακία ή σκέφτονται το θάνατο όταν τους
συμβαίνει μια δοκιμασία.
5 Αν, στο δρόμο τους, αυτοί οι άνθρωποι
συναντήσουν ένα παράδειγμα πίστης,
ταπεινοφροσύνης και ελπίδας, που
προέρχεται από μια καρδιά που υποφέρει
επίσης πολύ, επειδή κουβαλάει έναν πολύ
βαρύ σταυρό, θα αισθανθούν ότι η καρδιά
τους έχει αγγιχτεί από μια ακτίνα φωτός.
6 Πράγματι, έτσι είναι: αφού δεν μπορούσαν
να ακούσουν τη φωνή της δικής τους
συνείδησης, έπρεπε να λάβουν το πνευματικό
φως της συνείδησης, το οποίο τους μετέδωσε
ένας άλλος άνθρωπος με το παράδειγμα και
την πίστη του.
7 Μην υποχωρείτε, μην δηλώνετε ποτέ
αποτυχημένοι, μην υποκύπτετε στο βάρος
των δεινών σας. Να έχετε πάντα μπροστά στα
μάτια σας τον αναμμένο λύχνο της πίστης
σας. Αυτή η πίστη και η αγάπη σας θα σας
σώσουν. (132, 38 - 39)

Κεφάλαιο 43 - Ασθένεια, θεραπεία
και ανανέωση
Προέλευση και σημασία της ασθένειας
1 Όταν ο άνθρωπος, με την παράλειψη της
προσευχής και των καλών έργων,
απομακρύνεται από τον δρόμο του καλού,
χάνει την ηθική του δύναμη, την
πνευματικότητά του, και εκτίθεται σε
πειρασμούς, και μέσα στην αδυναμία του
επιτρέπει αμαρτίες, και αυτές αρρωσταίνουν
την καρδιά.
2 Εγώ, όμως, ήρθα σαν γιατρός στο
στρατόπεδο του αρρώστου και του έδωσα
όλη Μου την αγάπη και τη φροντίδα. Το φως
Μου ήταν σαν γλυκό νερό στα χείλη που
θερμάνθηκαν από τον πυρετό, και όταν
ένιωσε το βάλσαμό Μου στο μέτωπό του,
Μου είπε: "Κύριε, μόνο το έλεός Σου μπορεί
να με σώσει. Είμαι πολύ άρρωστος ψυχικά και
ο θάνατος θα έρθει σε μένα πολύ σύντομα".
3 Εγώ, όμως, του είπα: "Δεν θα πεθάνεις,
γιατί εγώ, που είμαι η Ζωή, έχω έρθει, και όλα
όσα έχασες θα σου αποκατασταθούν". (220,
39)
4. Τι αξιώσεις μπορεί να αποκτήσει ένας
άρρωστος που είναι ανίκανος για
οποιαδήποτε προσπάθεια; Οι αρετές του
μπορούν να είναι πολλές και μεγάλες αν ξέρει
να οπλίζεται με υπομονή και παράδοση, αν
είναι ταπεινός μπροστά στο Θείο Θέλημα και
αν είναι ικανός να Με ευλογεί παρά τον πόνο
του. Διότι το παράδειγμά του θα φωτίσει
πολλές καρδιές που κατοικούν στο σκοτάδι,
που απελπίζονται και παραδίδονται στην

Θεραπεία με τη δική του δύναμη
8 Μου ζητάτε να σας γιατρέψω- αλλά,
αλήθεια, σας λέω, κανένας δεν μπορεί να
είναι καλύτερος γιατρός από εσάς τους
ίδιους.
9 Τι ωφελεί να σας θεραπεύσω και να σας
απαλλάξω από τον πόνο σας, αν δεν
αποβάλλετε τα σφάλματα, τις αμαρτίες, τα
ελαττώματα και τις ατέλειές σας; Δεν είναι ο
πόνος η αιτία των ασθενειών σας, αλλά οι
αμαρτίες σας. Ιδού, αυτή είναι η προέλευση
του πόνου! Γι' αυτό πολεμήστε την αμαρτία,
διαχωρίστε τον εαυτό σας από αυτήν και θα
είστε καλά. Αλλά αυτό είναι δικό σας
καθήκον. Σας διδάσκω μόνο και σας βοηθάω.
10 Αν, μέσω της συνείδησής σας,
ανακαλύψετε την αιτία των δεινών σας και
καταβάλλετε κάθε προσπάθεια για να την
καταπολεμήσετε, θα νιώσετε πλήρως τη θεία
δύναμη που θα σας βοηθήσει να νικήσετε στη
μάχη και να κερδίσετε την πνευματική σας
ελευθερία.
11. Πόσο μεγάλη θα είναι η ικανοποίησή σας,
όταν θα νιώσετε ότι χάρη στις δικές σας
αρετές έχετε επιτύχει την απαλλαγή από τον
πόνο και έχετε αποκτήσει την ειρήνη. Τότε θα
πείτε: "Πατέρα μου, ο λόγος Σου ήταν η
θεραπεία μου. Η διδασκαλία σου ήταν η
σωτηρία μου". (8, 54 - 57)
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12 Το αληθινό θεραπευτικό βάλσαμο,
άνθρωποι, αυτό που θεραπεύει όλες τις
ασθένειες, πηγάζει από την αγάπη.
13 Αγαπήστε με το πνεύμα, αγαπήστε με την
καρδιά και με το νου, και τότε θα έχετε
επαρκή δύναμη, όχι μόνο για να θεραπεύσετε
τις ασθένειες του σώματος ή να
παρηγορήσετε στα μικρά ανθρώπινα
προβλήματα, αλλά και για να ξεκαθαρίσετε τα
πνευματικά μυστήρια, τις μεγάλες ανησυχίες
του νου, τις διαταραχές και τις τύψεις του.
14 Αυτό το βάλσαμο λύνει τις μεγάλες
δοκιμασίες, ανάβει το φως, καταπραΰνει την
αγωνία, λιώνει τις αλυσίδες που σφίγγουν.
15 Ο εγκαταλελειμμένος από την επιστήμη
άνθρωπος θα επιστρέψει στην υγεία και τη
ζωή με την επαφή με "αυτό το βάλσαμο- το
πνεύμα που έχει αποστασιοποιηθεί θα
επιστρέψει με τον λόγο αγάπης του αδελφού
που τον καλεί (296, 60 - 63).
16 Καταργήστε τον πόνο! Η ζωή που
δημιουργήθηκε από Μένα δεν είναι γεμάτη
πόνο. Η θλίψη πηγάζει από την ανυπακοή και
τις παραβάσεις των παιδιών του Θεού. Ο
πόνος είναι χαρακτηριστικό της ζωής που
δημιούργησαν οι άνθρωποι μέσα στην
ακολασία τους.
17 Σηκώστε τα μάτια σας και ανακαλύψτε την
ομορφιά των έργων μου. Προετοιμαστείτε
εσωτερικά, ώστε να μπορέσετε να ακούσετε
τη θεία συναυλία, μην αποκλείετε τον εαυτό
σας από αυτή τη γιορτή. Αν κλειστείτε στον
εαυτό σας, πώς θα μπορούσατε να
μοιραστείτε αυτή την απόλαυση; Θα ζούσατε
θλιβερά, βασανισμένοι και άρρωστοι.
18. Θέλω να είστε αρμονικές νότες στη
συμπαντική συναυλία, να καταλάβετε ότι
έχετε αναδυθεί από την πηγή της ζωής, να
αισθανθείτε ότι σε κάθε πνεύμα υπάρχει το
φως Μου. Πότε θα φτάσετε σε πλήρη
ωριμότητα, ώστε να μπορείτε να Μου πείτε:
"Πατέρα, υπέταξε το πνεύμα μου στο Πνεύμα
Σου, καθώς και το θέλημά μου και τη ζωή
μου".
19 Συνειδητοποιήστε ότι δεν θα μπορέσετε να
το πείτε αυτό όσο οι αισθήσεις σας είναι
άρρωστες και ο νους σας είναι εγωιστικά
αποκομμένος από τον ορθό δρόμο.
20 Ζείτε κάτω από το μαρτύριο των
ασθενειών ή το φόβο ότι θα κολλήσετε. Τι
σημαίνει όμως μια σωματική ασθένεια σε
σύγκριση με ένα σφάλμα του πνεύματος;

Τίποτα, αν ο τελευταίος είναι σε θέση να
σηκωθεί- γιατί στο έλεός μου, θα βρείτε
πάντα βοήθεια.
21 Όπως το αίμα ρέει μέσα στις φλέβες σας
και ζωογονεί ολόκληρο το σώμα, έτσι και η
δύναμη του Θεού διαπερνά το πνεύμα σας ως
ρεύμα ζωής. Δεν υπάρχει λόγος να είστε
άρρωστοι όταν εκπληρώνετε τον νόμο. Η ζωή
είναι υγεία, χαρά, ευτυχία, αρμονία. Αν είστε
άρρωστοι, δεν μπορείτε να είστε αποθήκη
θεϊκών αγαθών.
22 Εσείς οι άνθρωποι με άρρωστο μυαλό,
καρδιά ή σώμα, ο Δάσκαλος σας λέει: Ζητήστε
από το πνεύμα σας, που είναι παιδί του
Παντοδύναμου, να επιστρέψει στον ορθό
δρόμο, να θεραπεύσει τις θλίψεις σας και να
σας βοηθήσει στις αδυναμίες σας. (134, 57 59)
Η ανανέωση του ανθρώπου
23 Η ματαιοδοξία - μια αδυναμία που έχει
ήδη εκδηλωθεί στον πρώτο άνθρωπο - θα
καταπολεμηθεί από την πνευματοποίηση.
Είναι ο αγώνας που πάντα υπήρχε μεταξύ του
πνεύματος και της "σάρκας" [ψυχής]. Διότι
ενώ το πνεύμα, επιθυμώντας την ουσία του
Πατέρα, κλίνει προς το Αιώνιο και το Ύψιστο,
η "σάρκα" αναζητά μόνο αυτό που την
ικανοποιεί και την κολακεύει, ακόμη και αν
αυτό είναι εις βάρος του πνεύματος.
24. Αυτός ο αγώνας, που εκδηλώνεται σε
κάθε άνθρωπο, είναι μια δύναμη που
αναδύεται στον ίδιο τον άνθρωπο ως
αποτέλεσμα της επιρροής που ασκεί ο κόσμος
πάνω του. Γιατί το γήινο απαιτεί όλα όσα
αντιστοιχούν στη φύση του.
25. Αν το πνεύμα είναι σε θέση να ελέγχει
αυτή τη δύναμη και να την κατευθύνει προς
τις σωστές κατευθύνσεις, θα έχει εναρμονίσει
και τις δύο φύσεις στην ίδια του την ύπαρξη
και θα επιτύχει την πρόοδο και την άνοδό
τους. Αν, από την άλλη πλευρά, αφήσει τον
εαυτό του να κυριαρχηθεί από τη δύναμη της
"σάρκας", θα βρεθεί να παρασύρεται στο
κακό, θα είναι μια βάρκα χωρίς πηδάλιο εν
μέσω καταιγίδας. (230, 64)
26. Εσείς - οι άπιστοι και οι αμφισβητίες - δεν
μπορείτε να πιστέψετε σε έναν κόσμο
δικαιοσύνης, ούτε να φανταστείτε μια ζωή
αγάπης και αρετής στη γη σας. Με λίγα λόγια,
θεωρείτε τους εαυτούς σας ανίκανους για
237

οτιδήποτε καλό, ούτε έχετε πίστη στον εαυτό
σας.
27 αλλά εγώ πιστεύω σε σας, γνωρίζω τον
σπόρο που υπάρχει σε κάθε ένα από τα
παιδιά Μου, επειδή Εγώ τα δημιούργησα,
επειδή Εγώ τους έδωσα ζωή μέσω της αγάπης
Μου.
28. Εναποθέτω την ελπίδα μου στον
άνθρωπο, πιστεύοντας στη σωτηρία του, στην
αξία του και στην προκοπή του. Διότι όταν τον
δημιούργησα, τον όρισα να είναι κύριος της
γης, όπου θα δημιουργούσε έναν τόπο
αγάπης και ειρήνης, και επίσης όρισα το
πνεύμα του να γίνει δυνατό στον αγώνα της
ζωής, ώστε να φτάσει, μέσω της αξίας του, να
ζήσει στο φως της βασιλείας της τελειότητας,
που είναι η αιώνια κληρονομιά του. (326,4446)

τους νόμους των ανθρώπων σε έναν, γιατί θα
είναι υγιής, δυνατός, γενναιόδωρος και
ευτυχισμένος. (290, 26 - 27)
Καλές και φθαρτές απολαύσεις
6 Δεν σας λέω να απομακρυνθείτε από τα
γήινα καθήκοντά σας ή από τις υγιείς
απολαύσεις της καρδιάς και των αισθήσεων.
Σας ζητώ μόνο να απαρνηθείτε ό,τι
δηλητηριάζει το πνεύμα σας και αρρωσταίνει
το σώμα σας.
7 Αυτός που ζει μέσα στον νόμο εκπληρώνει
αυτό που του υπαγορεύει η συνείδησή του.
Αυτός που απορρίπτει τις επιτρεπόμενες
απολαύσεις για να βυθιστεί στις
απαγορευμένες απολαύσεις αναρωτιέται,
ακόμη και στις στιγμές της μεγαλύτερης
απόλαυσης, γιατί δεν είναι ευτυχισμένος ούτε
γαλήνιος. Γιατί από απόλαυση σε απόλαυση
βυθίζεται όλο και πιο βαθιά μέχρι να χαθεί
στην άβυσσο χωρίς να βρει πραγματική
ικανοποίηση για την καρδιά και το μυαλό του.
8 Κάποιοι πρέπει να υποκύψουν και να
αδειάσουν το ποτήρι στο οποίο αναζήτησαν
την απόλαυση χωρίς να την βρουν, μέχρι την
τελευταία σταγόνα, ώστε να ακούσουν τη
φωνή Εκείνου που τους προσκαλεί για πάντα
στο συμπόσιο της αιώνιας ζωής. (33, 44 - 46)
9 Ο επιστήμονας κόβει έναν καρπό από το
δέντρο της επιστήμης με ευλαβικό χέρι, χωρίς
πρώτα να ακούσει τη φωνή της συνείδησής
του, με την οποία του μιλάει ο νόμος μου, για
να του πει ότι όλοι οι καρποί του δέντρου της
σοφίας είναι καλοί, και ότι, επομένως, όποιος
τους κόβει μπορεί να το κάνει μόνο για το
καλό του πλησίον του.
10 Τα παραδείγματα που σας έδωσα σας
δείχνουν γιατί η ανθρωπότητα δεν γνωρίζει
την αγάπη ούτε την ειρήνη αυτού του
εσωτερικού παραδείσου, τον οποίο ο
άνθρωπος θα έπρεπε να έχει στην καρδιά του
για πάντα λόγω της υπακοής του στον Νόμο.
11 Για να σας βοηθήσω να βρείτε το ίδιο,
διδάσκω τους αμαρτωλούς, τους
ανυπάκουους, τους αχάριστους και τους
αλαζόνες, για να σας κάνω να καταλάβετε ότι
είστε προικισμένοι με πνεύμα, ότι έχετε
συνείδηση, ότι μπορείτε να κρίνετε και να
αξιολογείτε πλήρως τι είναι καλό και τι κακό,
και για να σας δείξω το μονοπάτι που θα σας
οδηγήσει στον παράδεισο της ειρήνης, της

Κεφάλαιο 44 - Η ζωή με τη θεία
έννοια
Η αναγκαία ισορροπία
1 Το πεπρωμένο του καθενός χαρακτηρίζεται
από το πνευματικό και το ανθρώπινο έργο
του. Και οι δύο πρέπει να βρίσκονται σε
αρμονία μεταξύ τους και να επιδιώκουν έναν
ενιαίο στόχο. Αληθινά σας λέω, θα
αξιολογήσω όχι μόνο τα πνευματικά σας
έργα, αλλά και τα υλικά σας έργα. Γιατί σε
αυτά θα ανακαλύψω αξίες που θα
βοηθήσουν το πνεύμα σας να Με φτάσει.
(171, 23)
2 Μέχρι τώρα η υπερηφάνεια του ανθρώπου
τον έκανε να αγνοεί το πνευματικό μέρος, και
η έλλειψη αυτής της γνώσης τον εμπόδισε να
γίνει τέλειος.
3 Αν ο άνθρωπος δεν μάθει να διατηρεί τις
φυσικές και τις πνευματικές του δυνάμεις σε
αρμονία, δεν θα μπορέσει να βρει την
ισορροπία που θα έπρεπε να υπάρχει στη ζωή
του. (291, 26 - 27)
4 Μαθητές: Αν και ζείτε στον κόσμο, μπορείτε
να ζήσετε μια πνευματική ζωή. Διότι δεν
πρέπει να νομίζετε ότι η πνευματοποίηση
συνίσταται στην απομάκρυνση από ό,τι είναι
σύμφωνο με το σώμα, αλλά στην εναρμόνιση
των ανθρώπινων νόμων με τους θεϊκούς
νόμους.
5 Μακάριος είναι εκείνος που μελετάει τους
νόμους μου και ξέρει πώς να τους ενώνει με
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σοφίας, της άπειρης αγάπης, της αθανασίας,
της δόξας και της αιωνιότητας. (34, 15 - 17)
12 Ο άνθρωπος δεν ερμηνεύει πάντα σωστά
τις διδασκαλίες μου. Ποτέ δεν σας δίδαξα να
αγνοείτε ή να μην απολαμβάνετε τους καλούς
καρπούς που οι νόμοι μου εγκρίνουν και
επιτρέπουν. Δίδαξα μόνο ότι δεν πρέπει να
επιδιώκετε, πολύ περισσότερο να αγαπάτε, το
περιττό, το περιττό- ότι δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε το φθαρτό, το παράνομο,
όπως τους καρπούς που είναι ωφέλιμοι για το
πνεύμα και το σώμα. Αλλά όλα όσα είναι
επιτρεπτά για το πνεύμα ή την καρδιά και
ωφέλιμα γι' αυτήν, σας τα έχω συστήσει,
επειδή είναι μέσα στους νόμους Μου. (332, 4)
13. Έπρεπε να περάσει πολύς χρόνος για να
φτάσει η ανθρωπότητα στην πνευματική
ωριμότητα. Πάντα υποκύπτατε στα δύο άκρα:
το ένα ήταν ο υλισμός, μέσω του οποίου
αναζητάτε μεγαλύτερες κοσμικές απολαύσεις,
και αυτό είναι στην πραγματικότητα επιζήμιο,
διότι εμποδίζει το πνεύμα να εκπληρώσει το
έργο του. Αλλά πρέπει επίσης να αποφύγετε
το άλλο άκρο: τον εξανδραποδισμό της
"σάρκας", την πλήρη άρνηση όλων όσων
ανήκουν σε αυτή τη ζωή- γιατί σας έστειλα σε
αυτή τη γη για να ζήσετε ως άνθρωποι, ως
ανθρώπινα όντα, και σας έδειξα τον σωστό
τρόπο ώστε να μπορείτε να ζείτε με τέτοιο
τρόπο ώστε "να δίνετε στον Καίσαρα ό,τι
ανήκει στον Καίσαρα, και στον Θεό ό,τι
ανήκει στον Θεό".
14. Δημιούργησα αυτόν τον κόσμο για σας, με
όλη την ομορφιά και την τελειότητά του. Σας
έδωσα το ανθρώπινο σώμα μέσω του οποίου
θα αναπτύξετε όλες τις ικανότητες που σας
έχω δώσει για να φτάσετε στην τελειότητα.
15 Ο Πατέρας δεν θέλει να αρνηθείτε στον
εαυτό σας όλα τα αγαθά που σας προσφέρει
αυτός ο κόσμος. Αλλά μην βάζετε το σώμα
πάνω από το πνεύμα, γιατί το σώμα είναι
εφήμερο, αλλά το πνεύμα ανήκει στην
αιωνιότητα. (358,7 - 9)

γη μπορούν να μοιραστούν τα πνευματικά
τους αγαθά μαζί σας. (96, 27)
17 Θέλω όλα τα πράγματα να είναι δικά σας,
αλλά να χρησιμοποιείτε συνειδητά αυτά που
χρειάζεστε- να ξέρετε πώς να είστε πλούσιοι
πνευματικά και να κατέχετε πολλά υλικά
πράγματα, αν τα χρησιμοποιείτε σωστά,
δίνοντας στο ένα όπως και στο άλλο την
πραγματική του αξία και αξία.
18. Πώς μπορεί το πνεύμα ενός εξαιρετικά
πλούσιου ανθρώπου να βλάψει τον εαυτό
του, όταν αυτό που κατέχει είναι για το καλό
του πλησίον του; Και πώς μπορεί να πάθει
ζημιά ένας ισχυρός άνδρας όταν το πνεύμα
του ξέρει πώς να αποσύρεται περιστασιακά
για να προσευχηθεί και βρίσκεται σε
επικοινωνία μαζί Μου μέσω της προσευχής
του; (294, 38)
19. Μη Μου λέτε: "Κύριε, είδα φτώχεια
μεταξύ εκείνων που σε ακολουθούν. Αλλά
ανάμεσα σ' αυτούς που ούτε καν σε
θυμούνται, ούτε μιλούν το όνομά σου, βλέπω
αφθονία, χαρές και απολαύσεις".
20. Ας μην θεωρήσει ο λαός Μου αυτές τις
περιπτώσεις ως απόδειξη ότι αυτός που Με
ακολουθεί πρέπει να είναι αναγκαστικά
φτωχός στον κόσμο. Σας λέω όμως ότι την
ειρήνη που έχουν όσοι ακούνε εδώ και
αφιερώνουν μέρος της ζωής τους στο να
κάνουν το καλό, δεν την γνωρίζουν αυτοί που
τόσο πολύ ζηλεύετε, ούτε θα μπορούσαν να
την αποκτήσουν με όλα τους τα πλούτη.
21. Ορισμένοι γνωρίζουν πώς να κατέχουν
ταυτόχρονα τα αγαθά του κόσμου και εκείνα
του πνεύματος. Άλλοι δεν έχουν εκείνους του
κόσμου επειδή ξεχνούν εκείνους του
πνεύματος, και άλλοι πάλι ενδιαφέρονται
μόνο για εκείνους του κόσμου επειδή
νομίζουν ότι οι θεϊκοί νόμοι είναι εχθροί των
γήινων πλούτων.
22 Τα αγαθά είναι και παραμένουν αγαθά,
αλλά δεν γνωρίζουν όλοι πώς να τα
χρησιμοποιούν σωστά. Επίσης, να ξέρετε ότι
δεν τους έδωσα όλα όσα κατέχουν πολλοί.
Κάποιοι έχουν ως αποζημίωση ό,τι έχουν
λάβει από Μένα, όπως ακριβώς υπάρχουν και
άλλοι που έχουν κλέψει όλα όσα έχουν.
23 Η καλύτερη απόδειξη που μπορούν να
λάβουν οι άνθρωποι για την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους στη ζωή είναι η ψυχική
γαλήνη και όχι το κουδούνισμα των
νομισμάτων. (197, 24 - 27)

Ευλογημένος και μη ευλογημένος πλούτος
16 Αν είναι θέλημά Μου να σας κάνω
ιδιοκτήτες γήινων αγαθών, θα σας τα
παραχωρήσω για να τα μοιραστείτε με τους
αδελφούς σας που έχουν ανάγκη, με εκείνους
που δεν έχουν πλούτο ή υποστήριξη, με τους
αδύναμους και τους ασθενείς. Ωστόσο,
πολλοί από αυτούς που δεν έχουν τίποτα στη
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24. Όταν σας λέω: "Ζητήστε, και θα σας
δοθεί", Μου ζητάτε γήινα πράγματα. Αλλά
πραγματικά, πόσο λίγα ζητάτε από Μένα!
Ζητήστε Μου, πάνω απ' όλα, όλα όσα είναι
για το καλό του πνεύματός σας. Μη μαζεύετε
θησαυρούς στη γη, γιατί εδώ υπάρχουν
κλέφτες! Συγκεντρώστε θησαυρούς στη
Βασιλεία του Πατέρα, γιατί εκεί ο πλούτος
σας θα είναι ασφαλής και θα υπηρετεί την
ευτυχία και την ειρήνη του πνεύματός σας.
25 Οι θησαυροί της γης είναι ο πλούτος, η
δύναμη και οι τίτλοι ψεύτικης
μεγαλοπρέπειας. Οι θησαυροί του πνεύματος
είναι τα καλά έργα. (181, 68 - 69)
26 Ο υπερήφανος άνθρωπος νομίζει ότι είναι
μεγάλος χωρίς να είναι, και φτωχός είναι
αυτός που αρκείται στα περιττά πλούτη αυτής
της ζωής χωρίς να ανακαλύπτει τις αληθινές
αξίες της καρδιάς και του πνεύματος. Πόσο
αξιολύπητες είναι οι επιθυμίες του, η
πλεονεξία του, τα ιδανικά του! Με πόσο λίγα
είναι ικανοποιημένος!
27 Όποιος, όμως, ξέρει να ζει, είναι εκείνος
που έμαθε να δίνει στον Θεό ό,τι ανήκει στον
Θεό, και στον κόσμο ό,τι ανήκει στον κόσμο.
Όποιος ξέρει πώς να αναζωογονείται στους
κόλπους της φύσης χωρίς να γίνεται σκλάβος
της ύλης, ξέρει πώς να ζει, και ακόμη και αν
φαίνεται να μην κατέχει τίποτα, είναι κύριος
των αγαθών αυτής της ζωής και βρίσκεται στο
δρόμο για να αποκτήσει τους θησαυρούς της
βασιλείας του Θεού. (217, 19 - 20)

31 Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που, μέχρι
την τελευταία πνοή της ύπαρξής τους,
αφιερώθηκαν στο καθήκον να δώσουν στον
πλησίον τους όλα όσα είχαν, μέχρι που την
τελευταία τους ώρα είδαν τον εαυτό τους
μόνο, εγκαταλελειμμένο και φτωχό - αυτοί
καθοδηγούνταν πάντα από το φως της πίστης,
το οποίο τους έδειχνε από μακριά την
εγγύτητα της "Γης της Επαγγελίας", όπου η
αγάπη μου τους περιμένει για να τους δώσει
αποζημίωση για όλα τα έργα τους. (128, 46 49)
32. Ελάτε εδώ για να σας αναστήσω στην
αληθινή ζωή και να σας θυμίσω ότι
δημιουργηθήκατε για να δίνετε. Αλλά όσο δεν
ξέρετε τι κουβαλάτε μέσα σας, θα είναι
αδύνατο να το δώσετε σε αυτόν που το
χρειάζεται.
33. 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 πλέον,
έχουν την ικανότητα και το πεπρωμένο να
δώσουν. Γιατί κάνετε μια εξαίρεση, παρόλο
που είστε οι πιο προικισμένοι με τη θεία χάρη
να αγαπάτε;
34. 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 έχει προορίσει ο Πατέρας
σας για εσάς! (262, 50 - 52)

Ο νόμος της προσφοράς
28 Αν οι άνθρωποι είχαν πίστη στο Λόγο Μου,
κουβαλώντας Με στις καρδιές τους, θα είχαν
πάντα παρούσα τη φράση Μου που είπα
κάποτε στα πλήθη που Με άκουγαν: "Αληθινά
σας λέω, ακόμα κι αν δώσετε μόνο ένα ποτήρι
νερό, δεν θα μείνει χωρίς ανταμοιβή."
29 Αλλά οι άνθρωποι πιστεύουν ότι αν
δώσουν κάτι και δεν πάρουν τίποτα σε
αντάλλαγμα, θα διατηρήσουν αυτό που έχουν
κρατώντας το μόνο για τον εαυτό τους.
30. Τώρα σας λέω ότι στη δικαιοσύνη Μου
υπάρχει μια τέλεια ισορροπία, έτσι ώστε να
μη φοβάστε ποτέ να δώσετε τίποτα από αυτά
που έχετε. Βλέπετε εκείνους τους ανθρώπους
που συλλέγουν και συσσωρεύουν θησαυρούς
και δεν αφήνουν κανέναν να μοιραστεί τα
υπάρχοντά τους; Αυτοί οι άνθρωποι έχουν
ένα νεκρό πνεύμα μέσα τους.

Η εκτέλεση καθηκόντων και εργασιών
35 Στον "Τρίτο Χρόνο" η πνευματική μου
διδασκαλία θα δώσει στο πνεύμα την
ελευθερία να ανοίξει τα φτερά του και να
ανυψωθεί στον Πατέρα για να Του προσφέρει
αληθινή λατρεία.
36 Αλλά και ο άνθρωπος, ως ανθρώπινο ον,
έχει να προσφέρει στον Δημιουργό μια
υπηρεσία του Θεού, και η υπηρεσία αυτή
συνίσταται στην εκπλήρωση των καθηκόντων
του στη γη, υπακούοντας στους ανθρώπινους
νόμους, επιδεικνύοντας ηθική και ορθή κρίση
στις πράξεις του και εκπληρώνοντας τα
καθήκοντα του πατέρα, του παιδιού, του
αδελφού, του φίλου, του κυρίου και του
υπηρέτη.
37 Όποιος ζει με αυτόν τον τρόπο, θα Με
τιμήσει στη γη και θα επιτρέψει στο πνεύμα
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του να πετάξει για να Με δοξάσει. (229, 59 61)
38. Εκείνοι που αποφεύγουν το βάρος του
καθήκοντός τους, εκείνοι που εγκαταλείπουν
το σωστό δρόμο ή αγνοούν τις δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει το πνεύμα τους απέναντί
Μου, προκειμένου να αναλάβουν
υποχρεώσεις σύμφωνα με τα γούστα ή τη
θέλησή τους, δεν θα μπορέσουν να έχουν
αληθινή ειρήνη στην καρδιά τους, αφού το
πνεύμα τους δεν θα είναι ποτέ ικανοποιημένο
και ήρεμο. Είναι εκείνοι που αναζητούν πάντα
απολαύσεις για να ξεχάσουν το μαρτύριο και
την ανησυχία τους, εξαπατώντας τον εαυτό
τους με ψεύτικες απολαύσεις και εφήμερες
ικανοποιήσεις.
39. Τους αφήνω να ακολουθήσουν τον δρόμο
τους, διότι γνωρίζω ότι, ακόμη και αν σήμερα
απομακρυνθούν, Με ξεχάσουν και ακόμη και
Με αρνηθούν, σύντομα θα καταλάβουν την
ασημαντότητα των πλούτων, των τίτλων, των
απολαύσεων και των τιμών του κόσμου, όταν
η πραγματικότητα θα τους ξυπνήσει από το
όνειρό τους για μεγαλεία στη γη, όταν ο
άνθρωπος θα πρέπει να αντιμετωπίσει την
πνευματική αλήθεια, την αιωνιότητα, τη θεία
δικαιοσύνη, από την οποία κανείς δεν μπορεί
να ξεφύγει.
40. Κανείς δεν το αγνοεί αυτό, διότι όλοι σας
διαθέτετε ένα πνεύμα που, μέσω του
χαρίσματος της διαίσθησης, σας αποκαλύπτει
την πραγματικότητα της ζωής σας - το
μονοπάτι που έχει χαραχθεί για εσάς και όλα
όσα πρόκειται να επιτύχετε σε αυτό. Αλλά
είστε πρόθυμοι να απαλλάξετε τον εαυτό σας
από κάθε πνευματικό όρκο προκειμένου να
νιώσετε ελεύθεροι και κύριοι της ζωής σας.
(318, 13 - 15)
41 Πριν το πνεύμα σας σταλεί σε αυτόν τον
πλανήτη, του έδειξαν τα "χωράφια", του
είπαν ότι η αποστολή του ήταν να σπείρει την
ειρήνη, ότι το μήνυμά του ήταν πνευματικό,
και το πνεύμα σας ανυπομονούσε γι' αυτό και
υποσχέθηκε να είναι πιστό και υπάκουο στην
αποστολή του.
42 Γιατί φοβάστε να σπείρετε τώρα; Γιατί
αισθάνεστε τώρα ανάξιοι ή ανίκανοι να
εκτελέσετε το έργο που τόσο ενθουσίασε το
πνεύμα σας όταν του δόθηκε; Επειδή
επιτρέψατε στα πάθη να εμποδίσουν την
πορεία σας και έτσι αρνείστε το πέρασμα του
Πνεύματος, προσπαθώντας να

δικαιολογήσετε την αναποφασιστικότητά του
με παιδαριώδεις λόγους.
43. Μην έρχεστε με άδεια χέρια στην
"κοιλάδα" από την οποία ήρθατε. Ξέρω ότι ο
πόνος σας θα ήταν τότε πολύ μεγάλος. (269,
32 - 34)
44. Στον καθένα ανατίθεται ένας αριθμός
πνευμάτων για να καθοδηγήσει ή να
φροντίσει, και το έργο αυτό δεν τελειώνει με
τον φυσικό θάνατο. Το πνεύμα συνεχίζει να
σπέρνει, να καλλιεργεί και να θερίζει, τόσο
στον πνευματικό κόσμο όσο και στη γη.
45 Τα μεγαλύτερα πνεύματα οδηγούν τα
μικρότερα, και αυτά με τη σειρά τους άλλα με
ακόμη μικρότερο βαθμό ανάπτυξης, ενώ ο
Κύριος είναι αυτός που τα οδηγεί όλα στο
εμπόδιο του.
46. Όταν σας είπα τώρα ότι τα μεγαλύτερα
πνεύματα ηγούνται των μικρότερων, δεν
εννοώ ότι αυτά τα πνεύματα ήταν μεγάλα
από την αρχή και ότι τα τελευταία πρέπει να
είναι πάντα μικρά σε σύγκριση με τα αδέλφια
τους. Αυτοί που είναι τώρα σπουδαίοι είναι
έτσι επειδή έχουν εξελιχθεί και αναπτυχθεί
προς τα πάνω στην εκπλήρωση του ευγενούς
καθήκοντος να αγαπούν, να υπηρετούν και να
βοηθούν εκείνους που δεν έχουν ακόμη
φτάσει σε αυτόν τον βαθμό πνευματικής
ανάπτυξης, που είναι ακόμη αδύναμοι εκείνους που έχουν παραστρατήσει και
εκείνους που υποφέρουν.
47 Αυτοί που σήμερα είναι μικροί, αύριο θα
είναι μεγάλοι λόγω της επιμονής τους στην
πορεία της ανάπτυξης. (131, 19 - 21)

Κεφάλαιο 45 - Προκαθορισμός,
νόημα και εκπλήρωση στη ζωή
Η πρόνοια και το πεπρωμένο του Θεού στο
ανθρώπινο πεπρωμένο
1 Τώρα είναι η ώρα του φωτός, όταν ο
άνθρωπος, εκτός από το να πιστεύει, θα
καταλάβει, θα σκεφτεί και θα νιώσει την
αλήθεια μου.
2 Σκοπός της διδασκαλίας μου είναι να πείσω
όλους ότι κανείς δεν ήρθε στον κόσμο αυτό
χωρίς καλό λόγο, ότι ο λόγος αυτός είναι η
Θεία Αγάπη και ότι ο προορισμός όλων των
ανθρώπων είναι να εκπληρώσουν μια
αποστολή αγάπης.
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3 Σε όλες τις εποχές, από την αρχή, οι
άνθρωποι αναρωτήθηκαν: Ποιος είμαι; Σε
ποιον οφείλω τη ζωή; Γιατί υπάρχω; Γιατί
ήρθα εδώ και πού πηγαίνω;
4 για ένα μέρος των αβεβαιοτήτων τους και
της έλλειψης γνώσης τους, έλαβαν την
απάντηση μέσα από τις εξηγήσεις μου και
μέσα από τους προβληματισμούς τους
σχετικά με όσα σας έχω αποκαλύψει όλα
αυτά τα χρόνια.
5 Κάποιοι όμως νομίζουν ότι γνωρίζουν ήδη
τα πάντα- σας λέω όμως ότι κάνουν μεγάλη
πλάνη, επειδή 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.
(261, 4 - 6)
6. Το πεπρωμένο έχει το έλεος που ο Θεός
έχει τοποθετήσει σε αυτό. Το πεπρωμένο των
ανθρώπων είναι γεμάτο από θεϊκή καλοσύνη.
7 Συχνά δεν βρίσκετε αυτή την καλοσύνη
επειδή δεν ξέρετε πώς να την αναζητήσετε.
8 αν μέσα στο πεπρωμένο που Εγώ έχω
χαράξει για κάθε πνεύμα, φτιάχνετε για τον
εαυτό σας ένα σκληρό και πικρό μονοπάτι,
προσπαθώ να το μαλακώσω, αλλά ποτέ να
μην αυξήσω την πικράδα του.
9 Οι άνθρωποι χρειάζονται ο ένας τον άλλον
στον κόσμο, κανείς δεν είναι πολύς και κανείς
δεν είναι λίγος. Όλες οι ζωές είναι
απαραίτητες η μία για την ολοκλήρωση και
την αρμονία της ύπαρξής τους.
10 Οι φτωχοί χρειάζονται τους πλούσιους, και
οι τελευταίοι εκείνους. Οι ασεβείς έχουν
ανάγκη από τους καλούς, και οι τελευταίοι
από τους πρώτους. Οι αδαείς έχουν ανάγκη
από τους γνώστες, και οι γνώστες από τους
αδαείς. Τα μικρά χρειάζονται τους
μεγαλύτερους και αυτοί με τη σειρά τους τα
παιδιά.
11. Ο καθένας από εσάς τοποθετείται από τη
σοφία του Θεού σε αυτόν τον κόσμο στη θέση
του και κοντά σε αυτόν με τον οποίο
πρόκειται να είναι μαζί. Σε κάθε άτομο
ανατίθεται ο κύκλος στον οποίο πρόκειται να
ζήσει και στον οποίο υπάρχουν ενσαρκωμένα
και ασώματες πνευματικές υπάρξεις με τις
οποίες πρόκειται να ζήσει.
12 Έτσι, ο καθένας με τον τρόπο του, θα
συναντήσετε σταδιακά όλους εκείνους που

έχουν ως αποστολή να σας διδάξουν την
αγάπη που σας ανυψώνει- από άλλους θα
υποστείτε πόνο που σας εξαγνίζει. Κάποιοι θα
σας φέρουν πόνο επειδή τον έχετε ανάγκη,
ενώ άλλοι θα σας δώσουν την αγάπη τους για
να αντισταθμίσουν την πικρία σας- αλλά όλοι
έχουν ένα μήνυμα για εσάς, μια διδασκαλία
που πρέπει να κατανοήσετε και να
αξιοποιήσετε.
13 Μην ξεχνάτε ότι κάθε ενσαρκωμένο ή
ασώματο πνεύμα που διασχίζει το μονοπάτι
της ζωής σας με οποιαδήποτε μορφή θα σας
βοηθήσει στο πεπρωμένο σας.
14 πόσα πνεύματα φωτός έχω στείλει στον
κόσμο για σας, και δεν έχετε σταματήσει να
ευλογείτε την αγάπη Μου για σας!
15 πολλά πνεύματα που σας έστειλα δεν
δώσατε σημασία χωρίς να συνειδητοποιήσετε
ότι ήταν μέρος του πεπρωμένου σας, αλλά
επειδή δεν ξέρατε πώς να τα δεχτείτε, μείνατε
με άδεια χέρια και αργότερα χύσατε δάκρυα
μεταμέλειας- δεν ξέρατε πώς να τα δεχτείτε,
αλλά επειδή δεν ξέρατε πώς να τα δεχτείτε,
μείνατε με άδεια χέρια και αργότερα χύσατε
δάκρυα λύπης
16. Ανθρωπότητα, το πεπρωμένο σας είναι να
βρίσκεστε σε αρμονία με όλα όσα έχουν
δημιουργηθεί. Αυτή η αρμονία για την οποία
σας μιλάω είναι ο μεγαλύτερος από όλους
τους νόμους, γιατί σε αυτήν βρίσκετε την
τέλεια κοινωνία με τον Θεό και τα έργα του.
(11, 10 -16; 22 - 25)
17. Όποιος αρνείται το πεπρωμένο του
απορρίπτει το τιμητικό όνομα "παιδί της
Θεότητάς μου". Αν δεν πιστεύει στην ύπαρξή
μου, δεν μπορεί να έχει πίστη στην αγάπη
μου.
18 Αν για κάποιους αυτή η ζωή ήταν
εξαιρετικά πικρή και θλιβερή, να ξέρετε ότι
αυτή η ύπαρξη δεν είναι η μόνη, ότι είναι
μακρά μόνο φαινομενικά και ότι στο
πεπρωμένο κάθε πλάσματος υπάρχει ένα
μυστήριο στο οποίο μόνο εγώ μπορώ να
διεισδύσω. (54, 8 - 9)
19 Η ύπαρξη του ανθρώπου στη γη είναι μόνο
μια στιγμή στην αιωνιότητα, μια πνοή ζωής
που ζωογονεί τον άνθρωπο για λίγο και
αμέσως φεύγει, για να επιστρέψει αργότερα
και να δώσει πνοή σε ένα νέο σώμα. (12,4)
20 Στον καθένα προορίζεται αυτό που θα του
δοθεί στο ταξίδι της ζωής του. Ενώ κάποιοι το
δέχονται και το χρησιμοποιούν εγκαίρως,
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άλλοι το σπαταλούν, και κάποιοι δεν έχουν
καν μάθει πώς να προετοιμάζονται για να το
λάβουν. Αλλά όταν επέστρεψαν στον
πνευματικό κόσμο, συνειδητοποίησαν όλα
όσα προορίζονταν γι' αυτούς και τα οποία δεν
ήξεραν ούτε πώς να αποκτήσουν ούτε πώς να
κερδίσουν. (57, 31)
21 Κανείς δεν γεννήθηκε τυχαία, κανείς δεν
δημιουργήθηκε τυχαία. Καταλάβετε Με και
θα συνειδητοποιήσετε ότι κανείς δεν είναι
ελεύθερος στην πορεία της ζωής του, ότι
υπάρχει ένας νόμος που καθοδηγεί και διέπει
όλα τα πεπρωμένα. (110, 29)
22. Ο άνθρωπος πιστεύει ότι ενεργεί
σύμφωνα με τη θέλησή του, πιστεύει ότι είναι
ελεύθερος από οποιαδήποτε ανώτερη
επιρροή πάνω του και τελικά θεωρεί τον
εαυτό του ανεξάρτητο και δημιουργό της
μοίρας του, χωρίς να υποψιάζεται ότι θα
έρθει η ώρα που όλοι θα καταλάβουν ότι
ήταν η δική μου θέληση που εκτελέστηκε
πάνω τους. (79, 40)
23 Δουλέψτε μια καλή ανταμοιβή για τον
εαυτό σας, καλλιεργώντας έναν καλό καρπό
για τους συνανθρώπους σας.
Προετοιμαστείτε για τους καιρούς που
έρχονται, γιατί πριν από την αναχώρησή μου,
θα υπάρξουν ακόμη διαμάχες ανάμεσά σας,
επειδή ο πειρασμός θα σας πλησιάσει όλους.
Πρέπει να είστε σε εγρήγορση.
Προσευχηθείτε και εφαρμόστε τις οδηγίες
μου στην πράξη. Αληθινά σας λέω, αυτές οι
σύντομες χρονικές περίοδοι που αφιερώνετε
στην πρακτική του καλού θα κάνουν τα
ευεργετικά τους αποτελέσματα αισθητά σε
πολλές γενιές που θα έρθουν μετά από εσάς.
Κανείς δεν μπόρεσε ούτε θα μπορέσει ποτέ
να καθορίσει το πεπρωμένο του- αυτό ανήκει
σε Μένα και μόνο. Εμπιστευτείτε τη θέλησή
μου και θα καλύψετε το μονοπάτι της ζωής
μέχρι το τέλος χωρίς μεγάλες δυσκολίες.
24. Πάρτε καλά όταν σας λέω ότι ούτε ένα
φύλλο του δέντρου δεν κινείται χωρίς τη
θέλησή Μου- τότε θα καταλάβετε πότε είμαι
Εγώ αυτός που σας δοκιμάζει, και πότε
αδειάζετε το ποτήρι του πόνου σας - για να
Με κατηγορήσετε μετά. Τότε θα γίνετε
δικαστές και θα Με κάνετε κατηγορούμενο.
25 Αναγνωρίστε τα λάθη σας και διορθώστε
τα. Μάθετε να συγχωρείτε τα λάθη των
συνανθρώπων σας, και αν δεν μπορείτε να τα

διορθώσετε, τουλάχιστον απλώστε πάνω τους
ένα πέπλο επιείκειας. (64, 43 - 44)
26. Μην είστε μοιρολάτρες που ενισχύουν τον
εαυτό τους στην πεποίθηση ότι το πεπρωμένο
σας είναι ακριβώς αυτό που ο Θεός
τοποθέτησε στο δρόμο της ζωής σας, και αν
υποφέρετε, είναι επειδή έτσι γράφτηκε, και
αν χαίρεστε: ο λόγος είναι ότι έτσι γράφτηκε
επίσης. Σας έχω πείσει ότι θα θερίσετε ό,τι
έχετε σπείρει.
27. Αλλά ακούστε καλά τώρα: σε ορισμένες
περιπτώσεις θα λάβετε τον θερισμό αμέσως,
και σε άλλες περιπτώσεις θα πρέπει να
εισέλθετε σε μια νέα ύπαρξη για να θερίσετε
και να θερίσετε τον σπόρο σας. Σκεφτείτε
καλά αυτά που μόλις σας είπα, και θα
απομακρύνετε πολλές κακές κρίσεις για τη
δικαιοσύνη μου και πολλές ασάφειες. (195,
53)
Σχολείο της ζωής
28 Οι άνθρωποι είναι σαν τα παιδιά που δεν
σκέφτονται τις συνέπειες των πράξεών τους,
και γι' αυτό δεν καταλαβαίνουν ότι ένα
εμπόδιο που συναντούν στο δρόμο τους είναι
μόνο ένα εμπόδιο που στήνει ο Δάσκαλος για
να σταματήσει την παράλογη πορεία τους ή
για να τους γλιτώσει από μια κακή απόφαση.
29. Θέλω τώρα να συμπεριφερθείτε σαν
ενήλικες, να σκεφτείτε τα έργα σας, τις
πράξεις σας, να ζυγίσετε τα λόγια σας. Αυτός
είναι ο τρόπος για να φέρετε σοφία και
δικαιοσύνη στη ζωή σας. Επιπλέον, θα πρέπει
να αναλογιστείτε το γεγονός ότι η ζωή είναι
μια τεράστια και συνεχής δοκιμασία για το
πνεύμα.
30 Με τον τρόπο μου κανείς δεν χάνεται, και
παρόλο που υπάρχουν περιπτώσεις που ο
άνθρωπος νικιέται από το βάρος του
σταυρού, μια ανώτερη δύναμη τον
ανασταίνει και τον ενθαρρύνει. Αυτή η
δύναμη προέρχεται από την πίστη. (167, 55 57)
31. Από την κατανόηση που αποκτούν οι
άνθρωποι από αυτές τις διδασκαλίες και από
την υπακοή στους Νόμους που διέπουν το
σύμπαν, εξαρτάται η ευτυχία τους, που
κάποιοι νομίζουν ότι δεν υπάρχει στη γη, και
που άλλοι νομίζουν ότι μόνο εγώ την έχω σε
αφθονία, αλλά που εκδηλώνεται πολύ καλά
στην ειρήνη του πνεύματός σας.
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32 Τώρα ξέρετε, αγαπητοί άνθρωποι, ότι η
ευτυχία σας βρίσκεται μέσα σας, ώστε να
διδάξετε στους ανθρώπους ότι στο βάθος της
ύπαρξής τους, εκεί όπου κατά τη γνώμη τους
υπάρχει μόνο πίκρα, μίσος και μνησικακία,
τύψεις και δάκρυα, υπάρχει ένα φως που
τίποτα δεν μπορεί να σβήσει, αυτό του
πνεύματος. (178, 6 - 7)
33. Το πνευματικό σας παρελθόν δεν είναι
γνωστό στη "σάρκα" [ψυχή] σας. Την αφήνω
αποτυπωμένη στο πνεύμα σας, ώστε να είναι
σαν ανοιχτό βιβλίο και να σας αποκαλυφθεί
μέσω της συνείδησης και της διαίσθησης.
Αυτή είναι η δικαιοσύνη μου, η οποία, αντί να
σας καταδικάζει, σας δίνει την ευκαιρία να
επανορθώσετε την παράβαση ή να
διορθώσετε ένα λάθος.
34 Αν το παρελθόν διαγραφόταν από το
μυαλό σας, θα έπρεπε να ξαναπεράσετε τις
δοκιμασίες που έχουν ήδη περάσει- αλλά αν
ακούσετε τη φωνή της εμπειρίας σας και
αφήσετε αυτό το φως να σας φωτίσει, θα
δείτε το δρόμο σας πιο καθαρά και θα δείτε
τον ορίζοντα πιο φωτεινά. (84, 46)

εξιλέωσης, κάνουν λάθος. Η Εδέμ που
πρόσφερα στους ανθρώπους μπορεί να
επιστρέψει και θα επιστρέψει, γιατί όλα όσα
δημιούργησα είναι ζωή και αγάπη.
39. Επομένως, όσοι ισχυρίζονται ότι ο κόσμος
ορίστηκε από τον Θεό ως τόπος ανθρώπινου
πόνου, κάνουν λάθος. Αντίθετα, θα έπρεπε να
πουν ότι οι ίδιοι την καταδίκασαν σε μια
αποστολή κρίσης, ενώ στην πραγματικότητα
δημιουργήθηκε για τη χαρά και την
αναζωογόνηση των πνευματικών όντων που
έγιναν άνθρωποι.
40 Κανείς δεν ήταν προορισμένος να
αμαρτάνει, ενώ όλα ήταν γνωστά για να
σώσουν τον άνθρωπο από τις πτώσεις του.
41 Ο άνθρωπος δεν ήθελε να εξελιχθεί προς
τα πάνω μέσω της αγάπης, ούτε ήθελε να
γίνει σοφός εκπληρώνοντας τον νόμο μου- και
ξέχασε ότι η δικαιοσύνη μου, την οποία
πάντα προσπαθούσε να αποφύγει, τον
προστατεύει, επειδή η δικαιοσύνη μου
πηγάζει από την τέλεια αγάπη. (169, 10 - 13)
42. Αν κατανοήσετε τον λόγο Μου, θα
καταλάβετε ότι η πρόθεση του Πατέρα, όταν
σας έστειλε στον κόσμο για να περάσετε μέσα
από τα γεμάτα κινδύνους και αποπλανήσεις
μονοπάτια του, δεν ήταν να χάσετε τον δρόμο
σας σε αυτά. Γιατί σχεδιάστηκαν εκ των
προτέρων έτσι ώστε να λάβετε σε αυτές τα
απαραίτητα μαθήματα για την ανάπτυξη του
πνεύματος, να σας δώσουν την εμπειρία που
σας έλειπε και, τέλος, να σας κάνουν να
επιστρέψετε σε Μένα γεμάτοι φως.
43 όταν το πνεύμα σου βγήκε από Μένα, ήταν
σαν σπίθα που οι άνεμοι έπρεπε να
μετατρέψουν σε φλόγα, ώστε, επιστρέφοντας
σε Μένα, το φως σου να γίνει ένα με εκείνο
της Θεότητας- Εγώ είμαι ο Θεός σου, Εγώ
είμαι ο Θεός σου, Εγώ είμαι ο Θεός σου.
44. Σας μιλάω από την κορυφή του Νέου
Βουνού. Εκεί σας περιμένω, και αληθινά σας
λέω, την ημέρα της άφιξής σας θα γίνει γιορτή
σε αυτό το βασίλειο.
45. Έρχεστε εκεί στον δρόμο του πόνου και
έτσι εξαγνίζετε τις παραβάσεις σας - έναν
δρόμο, τον οποίο δεν χάραξα πριν, αλλά τον
οποίο δημιούργησε ο άνθρωπος. Σε αυτό το
μονοπάτι Με αφήνετε επίσης να φύγω. Αλλά
από τότε, ο δρόμος της θυσίας και του πόνου
δοξάστηκε με το αίμα Μου. (180, 64 - 65)
46. Ο άνθρωπος θα καταλάβει τελικά ότι και
το βασίλειό του δεν είναι από αυτόν τον

Νόημα και αξία της ανθρώπινης ζωής
35. Να γνωρίζετε ότι η φυσική κατάσταση του
ανθρώπου είναι αυτή της καλοσύνης, της
ψυχικής ειρήνης και της αρμονίας με όλα όσα
τον περιβάλλουν. Αυτός που παραμένει
σταθερός στην άσκηση αυτών των αρετών σε
όλη του τη ζωή βαδίζει στο αληθινό μονοπάτι
που θα τον οδηγήσει στη γνώση του Θεού.
36. Αν όμως απομακρυνθείτε από αυτό το
μονοπάτι και ξεχάσετε το νόμο που πρέπει να
καθοδηγεί τις πράξεις σας, θα πρέπει να
αναπληρώσετε με δάκρυα τις στιγμές που
ζήσατε μακριά από το μονοπάτι της
πνευματικής εξύψωσης, που είναι η φυσική
κατάσταση στην οποία πρέπει να παραμένει
πάντα ο άνθρωπος. (20, 20)
37 Πολλοί άνθρωποι έχουν συνηθίσει τόσο
πολύ τον κόσμο των αμαρτιών και των δεινών
μέσα στον οποίο ζείτε, ώστε πιστεύουν ότι
αυτή η ζωή είναι η πιο φυσική, ότι η γη
προορίζεται να είναι μια κοιλάδα δακρύων
και ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να φιλοξενήσει
ειρήνη, ομόνοια και πνευματική πρόοδο.
38. Οι άνθρωποι που το πιστεύουν αυτό είναι
παγιδευμένοι στον ύπνο της άγνοιας. Όσοι
πιστεύουν ότι αυτός ο κόσμος προοριζόταν
από Μένα να είναι μια κοιλάδα δακρύων και
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κόσμο, ότι το σώμα του ή το ανθρώπινο
κέλυφός του είναι μόνο το όργανο μέσω των
αισθήσεων του οποίου το πνεύμα του
αντιλαμβάνεται αυτόν τον κόσμο των
δοκιμασιών και των αποζημιώσεων. Τελικά
θα μάθει ότι αυτή η ζωή δεν είναι παρά ένα
μεγάλο μάθημα, που εικονογραφείται με
θαυμάσιες μορφές και εικόνες, ώστε οι
μαθητές, δηλαδή όλοι οι άνθρωποι, να
κατανοήσουν καλύτερα τα μαθήματα που
τους δίνει η ζωή, μέσα από τα οποία, αν είναι
σε θέση να τα αξιολογήσουν σωστά, θα
επιτύχουν την ανάπτυξη του πνεύματός τους
και θα κατανοήσουν το νόημα του αγώνα που
τους κάνει δυνατούς- - τον πόνο που λειαίνει,
τον μόχθο που εξευγενίζει, τη γνώση που
φωτίζει και την αγάπη που εξυψώνει.
47. Αν αυτή η ύπαρξη ήταν η μόνη - αληθινά,
σας λέω, θα είχα αφαιρέσει τον πόνο από
αυτήν εδώ και πολύ καιρό, γιατί θα ήταν
άδικο αν είχατε έρθει σε αυτόν τον κόσμο
μόνο για να πιείτε ένα ποτήρι πόνο. Όσοι
όμως σήμερα υποφέρουν και κλαίνε, το
κάνουν επειδή κάποτε απολάμβαναν την
ακολασία. Όμως αυτός ο πόνος θα τους
εξαγνίσει και θα τους κάνει άξιους να
ανέβουν και να απολαύσουν σε πιο καθαρή
μορφή στα σπίτια του Κυρίου. (194, 34 - 35)
48 Η δοκιμασία που περιέχει η ζωή του
ανθρώπου είναι τόσο σκληρή που είναι
απαραίτητο να γλυκαίνεται με όλες εκείνες
τις πνευματικές και σωματικές απολαύσεις
που κάνουν το βάρος του σταυρού του πιο
αξιαγάπητο και πιο εύκολο για τον άνθρωπο.
49. Ευλογώ όλους εκείνους που βρίσκουν στη
ζεστασιά του σπιτιού τους τις καλύτερες
χαρές της ύπαρξής τους και που προσπαθούν
να κάνουν τη γονική τους αγάπη για τα
παιδιά, την αγάπη των παιδιών για τους
γονείς τους και των αδελφών μεταξύ τους,
υπηρεσία προς τον Θεό. Γιατί αυτή η ενότητα,
αυτή η αρμονία και αυτή η ειρήνη είναι σαν
την αρμονία που υπάρχει μεταξύ του
συμπαντικού Πατέρα και της πνευματικής του
οικογένειας.
50 Σε αυτά τα σπίτια λάμπει το φως του
πνεύματος, κατοικεί η ειρήνη της βασιλείας
μου, και όταν έρχονται τα βάσανα είναι πιο
εύκολα να τα υπομείνει κανείς, και οι στιγμές
της δοκιμασίας είναι λιγότερο πικρές.
51 Ακόμα πιο αξιέπαινοι είναι εκείνοι που
αναζητούν ικανοποίηση στο να την

προσφέρουν στους άλλους και που χαίρονται
με την υγιή χαρά των γειτόνων τους. Αυτοί
είναι απόστολοι της χαράς και εκπληρώνουν
μια μεγάλη αποστολή.
52. Αλήθεια σας λέω, αν ξέρατε πώς να
αναζητάτε στιγμές ικανοποίησης και χαράς,
καθώς και πώς να διατηρείτε ώρες
εσωτερικής γαλήνης, θα τις είχατε όλες τις
ημέρες της ύπαρξής σας στη γη. Αλλά για να
το πετύχετε αυτό πρέπει πρώτα να
εξυψώσετε το πνεύμα σας, τα συναισθήματά
σας και τον τρόπο που σκέφτεστε για τη ζωή.
53. Αυτό το μήνυμα που σας στέλνω μέσω
του Λόγου Μου είναι γεμάτο με φως που θα
φωτίσει το μονοπάτι σας και θα δώσει στην
ύπαρξή σας την ανοδική εξέλιξη που θα σας
διδάξει να ζείτε ειρηνικά και να
απολαμβάνετε με υγεία όλα όσα έχω
ευλογήσει την ύπαρξή σας.
54. Αυτή η ανθρωπότητα θα πρέπει ακόμη να
αγωνιστεί σκληρά για να καταπολεμήσει τις
σκιές του πόνου και να ξεπεράσει την κλίση
της προς τις ψεύτικες απολαύσεις και τις
απατηλές ικανοποιήσεις. Θα πρέπει να
παλέψει ενάντια στον θρησκευτικό
φανατισμό της, που την εμποδίζει να
αναγνωρίσει την αλήθεια- θα πρέπει να
παλέψει ενάντια στον μοιρολατρισμό που την
κάνει να πιστεύει ότι τα πάντα οδεύουν προς
την τελική καταστροφή από την οποία κανείς
δεν μπορεί να σωθεί- και θα πρέπει να
παλέψει ενάντια στον υλισμό της, που την
κάνει να αναζητά μόνο πρόσκαιρες
απολαύσεις - αισθησιακές απολαύσεις που
βυθίζουν το πνεύμα σε μια άβυσσο από
κακίες, πόνο, απελπισία και σκοτάδι.
55. Σας δίνω το φως μου για να αφήσετε τις
σκιές και, σε αυτόν τον πλανήτη που έχετε
μετατρέψει σε κοιλάδα δακρύων, να
ανακαλύψετε επιτέλους τις αληθινές χαρές
του πνεύματος και της καρδιάς, δίπλα στις
οποίες όλες οι άλλες χαρές είναι μικρές και
ασήμαντες.
(303, 28-33)

X Υλισμός και πνευματισμός
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7 Είναι αδύναμα πνευματικά όντα σε
άκαμπτα σώματα, είναι ηθικά ανώριμα όντα
που δοκιμάζονται με πολλούς τρόπους για να
καταλάβουν την εσφαλμένη εκτίμηση με την
οποία αντιμετωπίζουν έργα μικρής αξίας στην
υλοποίησή τους.
8 Πόσο ευχαρίστως το υλοποιημένο θα
άλλαζε το πεπρωμένο τους! Πόσο λαχταρούν
να πάνε όλα σύμφωνα με τις ιδέες τους και τη
θέλησή τους. (258, 48 - 50)
9 τώρα μπορείτε να καταλάβετε ότι όταν
πάντοτε αποκαλύφθηκα στους ανθρώπους με
Σοφία, ήταν για να ελευθερώσω τα πνεύματα
που ήταν φυλακισμένα από τις περιορισμένες
ικανότητες της λογικής.
10. Ακόμα και σε αυτή την εποχή υπάρχουν
άνθρωποι με περιορισμένο μυαλό χωρίς
έμπνευση. Ενώ οι άνθρωποι θα έπρεπε ήδη
να διαθέτουν ένα καθαρό μυαλό, που έχει
ανοίξει από την ανάπτυξή τους, πολλοί
εξακολουθούν να σκέφτονται και να ζουν
όπως στις πρωτόγονες εποχές.
11 Άλλοι έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο
στην επιστήμη και εγκλωβίζονται στη
ματαιοδοξία και τον εγωισμό τους,
νομίζοντας ότι έχουν φτάσει στην κορυφή της
γνώσης. Αλλά έχουν σταματήσει στο δρόμο
για την πνευματική τους πρόοδο. (180, 32 33)
12 Αν ο άνθρωπος ζούσε συνειδητά για την
ανώτερη ζωή που υπάρχει και δονείται πάνω
από αυτόν, και αν ήξερε πώς να
συμβουλεύεται το πνεύμα του - από πόσες
ενοχλήσεις θα γλίτωνε τον εαυτό του, από
πόσες αβύσσους θα γλίτωνε τον εαυτό του.
Όλη του τη ζωή όμως ζητάει συμβουλές από
εκείνους που δεν έχουν καμία λύση για τις
αμφιβολίες και τις αβεβαιότητές του: τους
επιστήμονες που έχουν διεισδύσει στην υλική
φύση, αλλά δεν γνωρίζουν την πνευματική
ζωή, επειδή το πνεύμα μέσα τους έχει πέσει
σε λήθαργο.
13 Το πνεύμα του ανθρώπου πρέπει να
ξυπνήσει για να βρει τον εαυτό του, να
ανακαλύψει όλες τις ικανότητες που του
έχουν ανατεθεί για να το βοηθήσουν στον
αγώνα του.
14 Σήμερα ο άνθρωπος είναι σαν ένα μικρό
κοκαλιάρικο φύλλο που έπεσε από το δέντρο
της ζωής και είναι παιχνίδι των ανέμων,
υποκείμενος σε χίλιες εναλλαγές, αδύναμος
μπροστά στις δυνάμεις της φύσης,

Κεφάλαιο 46 - Ο παραπλανημένος,
υλιστής άνθρωπος
Αδράνεια, άγνοια και αλαζονεία του
ανθρώπου
1 Ο τελικός σκοπός της δημιουργίας αυτού
του κόσμου είναι ο άνθρωπος- για την
ευχαρίστησή του πρόσθεσα τα άλλα όντα και
τις δυνάμεις της φύσης, ώστε να τα
χρησιμοποιεί για τη διατήρηση και την
αναζωογόνησή του.
2 Αν Με είχε αγαπήσει και Με γνώριζε από τα
πρώτα χρόνια, από την πνευματική του
παιδική ηλικία, θα ανήκε σήμερα σε έναν
κόσμο μεγάλων πνευμάτων, όπου δεν θα
υπήρχε ούτε άγνοια ούτε διαφορές, όπου
όλοι θα ήσασταν ίσοι στη γνώση και στην
τελειοποίηση των συναισθημάτων σας.
3. Αλλά πόσο αργά εξελίσσεται ο άνθρωπος!
Πόσες χρονικές περίοδοι έχουν περάσει από
τότε που έζησε στη γη, και ακόμα δεν έχει
καταφέρει να κατανοήσει το πνευματικό του
καθήκον και τον πραγματικό του προορισμό.
Δεν μπόρεσε να ανακαλύψει μέσα του το
πνεύμα του, το οποίο δεν πεθαίνει επειδή
κατέχει αιώνια ζωή- δεν ήξερε πώς να ζει σε
αρμονία μαζί του, ούτε αναγνώρισε τα
δικαιώματά του, και αυτό, στερημένο από την
ελευθερία του, δεν ανέπτυξε τα χαρίσματά
του και έμεινε στάσιμο. (15, 24)
4 Ο άνθρωπος, απομακρυνόμενος από την
εκπλήρωση του Νόμου Μου, δημιούργησε
διάφορες ιδέες, θεωρίες, θρησκείες και
δόγματα που θα διχάσουν και θα
μπερδέψουν την ανθρωπότητα και θα
δεσμεύσουν το πνεύμα στην ύλη και θα το
εμποδίσουν να ανυψωθεί ελεύθερα. Αλλά το
φως του Αγίου Πνεύματός μου φωτίζει όλους
τους ανθρώπους και τους δείχνει τον δρόμο
της αληθινής ζωής, στον οποίο υπάρχει μόνο
ένας οδηγός, που είναι η συνείδηση. (46, 44)
5 Ένας υλιστής αγαπά μόνο την ανθρώπινη
ζωή. Ωστόσο, αναγνωρίζοντας ότι τα πάντα
μέσα του είναι παροδικά, είναι
αποφασισμένος να τα ζήσει έντονα.
6 Τότε, όταν τα σχέδιά του ή οι επιθυμίες του
δεν πραγματοποιούνται ή όταν τον
ταλαιπωρεί ο πόνος με κάποιον τρόπο,
απελπίζεται και βλασφημεί- προκαλεί τη
μοίρα και την κατηγορεί ότι δεν του δίνει τα
οφέλη που νομίζει ότι δικαιούται.
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εύθραυστος και άθλιος μπροστά στο θάνατο,
ενώ θα έπρεπε να είναι κύριος της γης ως
ένας πρίγκιπας που στάλθηκε από Μένα για
να τελειοποιηθεί στον κόσμο. (278, 4 - 6)
15 Ήρθε ο καιρός της κρίσης, όταν θα ρωτήσω
μερικούς: Γιατί Με αρνήθηκες; Και οι άλλοι:
Γιατί Με καταδιώξατε; Έχει το δικαίωμα να
αρνείται την ύπαρξη της Βασιλείας Μου
εκείνος που δεν μπόρεσε να διεισδύσει στον
εαυτό του; Αν δεν γνωρίζετε την αλήθεια
Μου, αν δεν ξέρετε πώς να την βρείτε, αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αν νομίζετε ότι
υπάρχει μόνο αυτό που μπορείτε να
κατανοήσετε, σας λέω ότι υπάρχουν πολλά
που δεν γνωρίζετε ακόμα, και η αλαζονεία
σας είναι πολύ μεγάλη.
16 Αληθινά, σας λέω, όποιος αρνείται τον Θεό
και τη βασιλεία του, αρνείται τον εαυτό του.
Αυτός που θέλει να αντλεί δύναμη από τον
εαυτό του, που θεωρεί τον εαυτό του
ανεξάρτητο και έχει την αλαζονική αίσθηση
ότι μπορεί να γίνει μεγάλος χωρίς να
χρειάζεται τον Θεό, δεν θα πάει πολύ μακριά
σε αυτόν τον κόσμο, σύντομα θα
παραστρατήσει και τα βάσανά του θα είναι
πολύ οδυνηρά.
17 Πού είναι οι αληθινά σοφοί;
18 Γνώση σημαίνει να αισθάνεσαι την
Παρουσία μου. Γνώση είναι να καθοδηγείσαι
από το φως μου και να κάνεις το θέλημά μου.
Γνώση είναι η κατανόηση του νόμου, γνώση
είναι η αγάπη. (282, 19 - 22)
19 Σήμερα η πνευματική σας άγνοια είναι
τόσο μεγάλη που όταν σκέφτεστε εκείνους
που έχουν αναχωρήσει στον άλλο κόσμο,
λέτε: "Ο καημένος, πέθανε και έπρεπε να
αφήσει τα πάντα πίσω του και έφυγε για
πάντα".
20. Αν ήξερες 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! (272, 46 - 47)
21. Έχετε δώσει μεγαλύτερη σημασία στις
υλικές αξίες από ό,τι διαθέτουν, αλλά για τα
πνευματικά δεν θέλετε να γνωρίζετε τίποτα,
και η αγάπη σας για τον κόσμο έχει γίνει τόσο
μεγάλη, ώστε προσπαθείτε ακόμη και να
αρνείστε όσο το δυνατόν περισσότερο
οτιδήποτε σχετίζεται με τα πνευματικά,

επειδή νομίζετε ότι αυτή η γνώση είναι
αντίθετη με την πρόοδό σας στη γη.
22 Σας λέω ότι η γνώση του πνευματικού δεν
επηρεάζει την πρόοδο των ανθρώπων, ούτε
ως προς την ηθική, ούτε ως προς την
επιστήμη της. Αντιθέτως, το φως αυτό
αποκαλύπτει στους ανθρώπους έναν άπειρο
πλούτο γνώσεων, άγνωστο προς το παρόν
στην επιστήμη του.
23. Όσο ο άνθρωπος αρνείται να ανέβει τη
σκάλα της πνευματοποίησης, δεν θα μπορεί
να πλησιάσει την αληθινή δόξα που θα του
δώσει εδώ, στους κόλπους του Πατέρα του,
την υπέρτατη ευτυχία να είναι παιδί του Θεού
- άξιο παιδί του Πνεύματός μου, λόγω της
αγάπης, της ανύψωσης και της γνώσης του.
(331, 27 - 29)
Έλλειψη προθυμίας για παραίτηση,
προσπάθεια και υπευθυνότητα
24. Αν η ανθρωπότητα δεν προσκολλούνταν
τόσο πεισματικά στην άγνοιά της, η ύπαρξή
της στη γη θα ήταν διαφορετική. Αλλά οι
άνθρωποι αντιτίθενται στις εντολές Μου,
καταριούνται το πεπρωμένο τους και αντί να
συνεργάζονται μαζί Μου στο έργο Μου,
αναζητούν τρόπο να παρακάμψουν τους
νόμους Μου για να επιβάλουν τη θέλησή
τους.
25 Σας λέω επίσης: Αν οι άνθρωποι
παρακολουθούσαν προσεκτικά κάθε τους
πράξη, θα παρατηρούσαν πώς επαναστατούν
εναντίον Μου σε κάθε στροφή.
26 όταν μοιράζω τις ευλογίες Μου άφθονες
στους ανθρώπους, αυτοί γίνονται εγωιστέςόταν τους αφήνω να απολαμβάνουν τις
απολαύσεις της ζωής, αυτοί γίνονται
ακόλαστοι- όταν δοκιμάζω τη δύναμή τους
για να κάνω το πνεύμα τους δυνατό, αυτοί
επαναστατούν- όταν αφήνω το ποτήρι του
πόνου να φτάσει στα χείλη τους για να τους
εξαγνίσει, αυτοί καταριούνται τη ζωή και
νιώθουν την πίστη τους να χάνεται- όταν
βάζω στους ώμους τους το βάρος μιας
μεγάλης οικογένειας, νιώθουν την πίστη τους
να χάνεται όταν αφήνω το ποτήρι του πόνου
να φτάσει στα χείλη τους για να τους
εξαγνίσει, καταριούνται τη ζωή και νιώθουν
την πίστη τους να χάνεται- όταν βάζω στους
ώμους τους το βάρος μιας μεγάλης
οικογένειας, απελπίζονται, και όταν παίρνω
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έναν συγγενή τους από τη γη, Με κατηγορούν
ότι είμαι άδικος.
27 Ποτέ δεν συμφωνείτε, ποτέ δεν σας ακούω
να ευλογείτε το όνομά Μου στις δοκιμασίες
σας, ούτε σας βλέπω να προσπαθείτε να
συνεργαστείτε στο έργο της δημιουργίας
Μου. (117, 55 - 57)
28 Έβαλα στον άνθρωπο μεγαλεία, αλλά όχι
αυτά που επιδιώκει στη γη. Το μεγαλείο για
το οποίο μιλάω είναι η θυσία, η αγάπη, η
ταπεινότητα, το έλεος. Ο άνθρωπος φεύγει
διαρκώς από αυτές τις αρετές,
απομακρυνόμενος από το πραγματικό του
μεγαλείο και από την αξιοπρέπεια που του
έδωσε ο Πατέρας ως παιδί του.
29 Αποφεύγετε την ταπεινοφροσύνη επειδή
νομίζετε ότι σημαίνει φτώχεια. Φεύγετε από
τις δοκιμασίες επειδή η δυστυχία σας
τρομάζει, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι
απελευθερώνουν το πνεύμα σας. Αποφεύγετε
επίσης το πνευματικό, επειδή νομίζετε ότι
είναι χάσιμο χρόνου να βυθιστείτε σε αυτή τη
γνώση, χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι
περιφρονείτε ένα φως ανώτερο από κάθε
ανθρώπινη επιστήμη.
30. Γι' αυτό σας είπα ότι υπάρχουν πολλοί
που, παρόλο που δηλώνουν ότι Με αγαπούν,
δεν Με αγαπούν, και παρόλο που
ισχυρίζονται ότι πιστεύουν σε Μένα, δεν
έχουν πίστη. Έφτασαν στο σημείο να Μου
πουν ότι είναι έτοιμοι να Με ακολουθήσουν,
αλλά θέλουν να Με ακολουθήσουν χωρίς
σταυρό. Ωστόσο, τους είπα ότι όποιος θέλει
να Με ακολουθήσει πρέπει να σηκώσει το
σταυρό του και να Με ακολουθήσει. Όποιος
αγκαλιάσει με αγάπη το σταυρό του, θα
φτάσει στην κορυφή του βουνού όπου θα
αφήσει την τελευταία του πνοή στη γη για να
αναστηθεί στην αιώνια ζωή. (80, 37 - 39)
31 Αντί να εξαλείψουν τη δυστυχία που τους
περιβάλλει παντού, οι άνθρωποι σήμερα
προσπαθούν να την εκμεταλλευτούν όσο το
δυνατόν περισσότερο για τον εαυτό τους.
32. Γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν εξελιχθεί
προς τα πάνω στην επιθυμία για ένα ιδεώδες
που θα τους έδινε πιο αγνά συναισθήματα
και προσδοκίες πιο αντάξιες του πνεύματος;
Επειδή δεν θέλησαν να κοιτάξουν πέρα από
αυτό που φαίνεται στα θνητά τους μάτια,
δηλαδή πέρα από τις δυσκολίες τους, τις
γήινες απολαύσεις τους και την υλιστική
επιστήμη τους.

33 Χρησιμοποίησαν και αξιοποίησαν τον
χρόνο που είχαν στον κόσμο για να
αποκτήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα
πλούτη και απολαύσεις - νομίζοντας ότι όταν
το σώμα τελειώσει, όλα τελειώνουν γι'
αυτούς.
34 Αντί να αναπτύσσεται προς τα πάνω και να
θεωρεί τον εαυτό του παιδί του Θεού, ο
άνθρωπος, μέσα στην αδαή αλαζονεία του,
βυθίζεται στο επίπεδο ενός κατώτερου όντος,
και όταν η συνείδησή του του μιλάει για τη
Θεότητα και την Πνευματική Ζωή, τον
κυριεύει ο φόβος της δικαιοσύνης του Θεού,
και προτιμά να σιγήσει αυτή την εσωτερική
φωνή και να μην "σπαταλά" καμία σκέψη σε
αυτές τις προειδοποιήσεις.
35. Δεν έχει σκεφτεί την ίδια του την ύπαρξη,
ούτε την ψυχική και σωματική του
κατάσταση. Πώς θα μπορούσε να είναι
διαφορετικά από το ότι είναι σκόνη και
δυστυχία όσο ζει και σκέφτεται με αυτόν τον
τρόπο; (207, 18)
36. Η Διδασκαλία Μου, η οποία είναι πάντοτε
η εξήγηση του Νόμου, έρχεται σε σας ως
μονοπάτι προς το φως, ως ασφαλές ρήγμα για
το πνεύμα. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι,
χρησιμοποιώντας την ελευθερία της
βούλησης που τους δόθηκε και επιθυμώντας
να ακολουθήσουν ένα μονοπάτι για τη ζωή
τους, επέλεγαν πάντα το εύκολο μονοπάτι της
υλοποίησης. Με τον τρόπο αυτό, κάποιοι
αγνόησαν εντελώς τα καλέσματα της
συνείδησης, τα οποία πάντα κατευθύνουν
προς το πνευματικό- και άλλοι δημιούργησαν
λατρείες και τελετές για να πιστεύουν ότι
βαδίζουν με σταθερό βήμα στο πνευματικό
μονοπάτι, ενώ στην πραγματικότητα είναι
τόσο εγωιστές όσο και εκείνοι που έχουν
εξορίσει το όνομά μου και το λόγο μου από τη
ζωή τους. (213, 51)
37 Ο δρόμος είναι στρωμένος και η πόρτα
ανοιχτή για κάθε έναν που θέλει να έρθει σε
μένα.
38. Το μονοπάτι είναι στενό, αυτό σας είναι
γνωστό εδώ και πολύ καιρό. Είναι άγνωστο σε
κανέναν ότι ο νόμος μου και η διδασκαλία
μου είναι πιο αγνοί και αμετακίνητοι, έτσι
ώστε κανείς να μην μπορεί να σκεφτεί να
τους αλλάξει σύμφωνα με την ευκολία του ή
τη θέλησή του.
39. Ο πλατύς δρόμος και η ορθάνοιχτη πύλη
δεν είναι τίποτε άλλο από αυτό που οδηγεί το
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πνεύμα σας στο φως, την ειρήνη και την
αθανασία. Ο ευρύς δρόμος είναι αυτός της
ακολασίας, της ανυπακοής, της
υπερηφάνειας και του υλισμού - ένας δρόμος
που ακολουθείται από την πλειοψηφία των
ανθρώπων σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν
από την πνευματική τους ευθύνη και την
εσωτερική κρίση της συνείδησής τους.
40. Αυτό το μονοπάτι δεν μπορεί να είναι
άπειρο επειδή δεν είναι ούτε αληθινό ούτε
τέλειο. Επομένως, αφού αυτό το μονοπάτι,
όπως και κάθε τι ανθρώπινο, είναι
περιορισμένο, ο άνθρωπος θα φτάσει μια
μέρα στο τέλος του, όπου θα σταματήσει να
υποκλίνεται με τρόμο στην άβυσσο που είναι
το τέλος του μονοπατιού. Τότε θα ξεσπάσει
χάος στις καρδιές εκείνων που έχουν
απομακρυνθεί από καιρό από το αληθινό
μονοπάτι.
41. Σε μερικούς θα προκύψει μετάνοια, με
την οποία θα βρουν αρκετό φως για να
σωθούν- σε άλλους θα προκύψει
αποτροπιασμός για ένα τέλος που θα
θεωρήσουν άδικο και παράλογο- και άλλοι
πάλι θα βλασφημήσουν και θα
επαναστατήσουν εναντίον του Θεού. Αλλά
αληθινά σας λέω, αυτή θα είναι η αρχή της
επιστροφής στο Φως. (333, 64 - 68)

απογοήτευση που κρύβονται πίσω από τη
μάσκα του χαμόγελου.
45 Αυτό είναι που έχει γίνει από την
ανθρώπινη ζωή, και όσον αφορά τη ζωή του
πνεύματος και τους νόμους που τη διέπουν,
αυτοί έχουν διαστρεβλωθεί, επειδή έχει
ξεχαστεί ότι υπάρχουν επίσης δυνάμεις και
στοιχεία που εμψυχώνουν το πνεύμα και με
τα οποία ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει
σε επαφή για να αντέξει τις δοκιμασίες και
τους πειρασμούς και να ξεπεράσει όλα τα
εμπόδια και τις αντιξοότητες στην πορεία του
προς την άνοδο προς την τελειότητα.
46. Το φως που φτάνει σε κάθε πνεύμα από
το άπειρο δεν προέρχεται από το Βασιλικό
Αστέρι- η δύναμη που λαμβάνει το πνεύμα
από το Πέρα δεν είναι εκροή από τη γη- η
πηγή της αγάπης, της αλήθειας και της υγείας
που σβήνει τη δίψα του πνεύματος για γνώση
δεν είναι τα νερά των θαλασσών σας ή οι
πηγές σας, η ατμόσφαιρα που σας περιβάλλει
δεν είναι μόνο υλική, είναι εκροή, αναπνοή
και έμπνευση που δέχεται το ανθρώπινο
πνεύμα απευθείας από τον Δημιουργό όλων
των πραγμάτων, από Εκείνον που
δημιούργησε τη ζωή και τη διέπει με τους
τέλειους και αμετάβλητους νόμους του.
47. Αν ο άνθρωπος είχε λίγη καλή θέληση για
να επιστρέψει στον δρόμο της αλήθειας, θα
ένιωθε αμέσως το χάδι της ειρήνης ως
κίνητρο. Όποτε όμως το πνεύμα υλοποιείται
υπό την επίδραση της ύλης, υποκύπτει στα
νύχια της και αντί να είναι ο κύριος αυτής της
ζωής, ο πηδαλιούχος που κατευθύνει το
πλοίο του, γίνεται σκλάβος των ανθρώπινων
αδυναμιών και κλίσεων και υφίσταται
ναυάγιο στις καταιγίδες.
48. Σας έχω ήδη πει ότι το πνεύμα προηγείται
του σώματος, όπως ακριβώς το σώμα
προηγείται του ενδύματος. Το σώμα που
διαθέτετε είναι μόνο ένα προσωρινό ένδυμα
του πνεύματος. (80, 49 - 53)
49 Αχ, αν όλοι οι άνθρωποι έβλεπαν το
ανατέλλον φως αυτής της εποχής, πόση
ελπίδα θα υπήρχε στις καρδιές τους! Αλλά
κοιμούνται. Δεν ξέρουν καν πώς να λάβουν το
φως που τους στέλνει καθημερινά το
βασιλικό αστέρι - αυτό το φως που είναι σαν
εικόνα του φωτός που εκπέμπει ο
Δημιουργός.
50. Σας χαϊδεύει και σας αφυπνίζει στον
καθημερινό αγώνα της ύπαρξης, χωρίς όσοι

Η πνευματική δυστυχία του ανθρώπου
42 Δεν έκανα λάθος σε ό,τι δημιούργησα- ο
άνθρωπος, ωστόσο, έχασε τον δρόμο που είχε
χαραχτεί και τη ζωή- σύντομα, όμως, θα
επιστρέψει σε Μένα, όπως ο άσωτος υιός που
σπατάλησε όλη την κληρονομιά του.
43 Με την επιστήμη του δημιούργησε έναν
νέο κόσμο, ένα ψεύτικο βασίλειο. Έφτιαξε
νόμους, έστησε θρόνο για τον εαυτό του και
προίκισε τον εαυτό του με σκήπτρο και
στέμμα. Αλλά πόσο φευγαλέα και απατηλή
είναι η δόξα του: μια αμυδρή ανάσα της
δικαιοσύνης μου είναι αρκετή, και τα θεμέλιά
του κλονίζονται και ολόκληρο το βασίλειό του
καταρρέει. Αλλά το βασίλειο της ειρήνης, της
δικαιοσύνης και της αγάπης, το οποίο δεν
μπόρεσε να κερδίσει, είναι μακριά από την
καρδιά του ανθρώπου.
44. Οι απολαύσεις και οι ικανοποιήσεις που
τους προσφέρει η εργασία των ανθρώπων
είναι μόνο φανταστικές. Στις καρδιές τους
ροκανίζει ο πόνος, η ανησυχία και η
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είναι αναίσθητοι στις ομορφιές της
δημιουργίας να σταματούν για λίγα λεπτά για
να Με ευχαριστήσουν. Η δόξα θα μπορούσε
να περάσει από δίπλα τους χωρίς να το
αντιληφθούν, γιατί πάντα ξυπνούν γεμάτοι
ανησυχίες και ξεχνούν να προσευχηθούν για
να αναζητήσουν πνευματική δύναμη σε
Μένα.
51 Ούτε αναζητούν δύναμη για το σώμα στις
πηγές της φύσης.
Όλοι τρέχουν βιαστικά και κοπιάζουν χωρίς
να ξέρουν για ποιο λόγο, χωρίς να έχουν
ξεκάθαρο στόχο στο μυαλό τους. Σε αυτόν τον
ανάλγητο και παράλογο αγώνα για την
ύπαρξη έχουν υλοποιήσει τα πνεύματά τους
και τα έχουν κάνει εγωιστικά.
52 Τότε, όταν οι νόμοι του πνεύματος, που
είναι το φως της ζωής, ξεχνιούνται, οι
άνθρωποι αυτοκαταστρέφονται, αυτοκτονούν
και αρπάζουν το ψωμί, χωρίς να ακούνε τη
φωνή της συνείδησης, χωρίς να προσέχουν,
χωρίς να σταματάνε να σκεφτούν.
53. Αλλά αν κάποιος τους ρωτούσε πώς
κρίνουν την παρούσα ζωή τους, θα
απαντούσαν αμέσως ότι ποτέ στους
προηγούμενους χρόνους δεν έλαμψε τόσο
πολύ φως στην ανθρώπινη ζωή όσο τώρα και
ότι ποτέ η επιστήμη δεν τους αποκάλυψε
τόσα πολλά μυστικά. Αλλά θα έπρεπε να το
λένε αυτό με μια μάσκα ευτυχίας μπροστά
στο πρόσωπό τους, γιατί στην καρδιά τους θα
έκρυβαν όλη την πνευματική τους θλίψη και
δυστυχία. (104, 33 - 34)
54. Έστειλα το Πνεύμα να ενσαρκωθεί στη γη
και να γίνει άνθρωπος, ώστε να είναι
πρίγκιπας και κύριος όλων όσων υπάρχουν σε
αυτήν, και όχι για να είναι δούλος και θύμα,
ούτε άπορος, όπως τον βλέπω στην
πραγματικότητα. Ο άνθρωπος είναι σκλάβος
των αναγκών του, των παθών του, των
ελαττωμάτων του και της άγνοιάς του.
55. Είναι το θύμα των δεινών, των
παραπατημάτων και των χτυπημάτων της
μοίρας που του επιφέρει η έλλειψη
πνευματικής ανύψωσης καθώς περπατά στη
γη. Είναι άπορος επειδή, αγνοώντας την
κληρονομιά που δικαιούται στη ζωή, δεν
γνωρίζει τι κατέχει και συμπεριφέρεται σαν
να μην έχει τίποτα.
56. Αυτή η ανθρωπότητα πρέπει πρώτα να
αφυπνιστεί, ώστε να αρχίσει να μελετά το
Βιβλίο της Πνευματικής Ζωής και τότε

σύντομα, μέσω της μετάδοσης αυτού του
κόσμου των ιδεών από γενιά σε γενιά, θα
εμφανιστεί εκείνος ο ευλογημένος σπόρος
στον οποίο θα εκπληρωθεί ο λόγος μου.
57. Σας έχω πει ότι μια μέρα αυτή η
ανθρωπότητα θα φτάσει στην
πνευματοποίηση και θα ξέρει πώς να ζει σε
αρμονία με όλα τα δημιουργημένα πράγματα,
και το πνεύμα, ο νους και η καρδιά θα
βαδίζουν σε αρμονία. (305, 9 - 11)
Λανθασμένη γήινη συμπεριφορά και οι
συνέπειές της
58. Όταν βλέπω ανθρώπους μπλεγμένους σε
πολέμους να σκοτώνονται μεταξύ τους για
την κατοχή των θησαυρών του κόσμου, δεν
μπορώ παρά να συνεχίσω να συγκρίνω τους
ανθρώπους με μικρά παιδιά που τσακώνονται
για πράγματα που δεν έχουν καμία αξία. Τα
παιδιά εξακολουθούν να είναι οι άνθρωποι
που μάχονται για λίγη δύναμη ή λίγο χρυσό.
Τι σημαίνουν αυτά τα αγαθά δίπλα στις
αρετές που έχουν οι άλλοι άνθρωποι μέσα
τους;
59. Ο άνθρωπος που διχάζει τους λαούς
σπέρνοντας μίσος στις καρδιές τους δεν
μπορεί να συγκριθεί με εκείνον που
αφιερώνει τη ζωή του στο έργο της σποράς
των σπόρων της παγκόσμιας αδελφοσύνης.
Αυτός που προκαλεί πόνο στους
συνανθρώπους του δεν μπορεί να συγκριθεί
με αυτόν που αφιερώνει τη ζωή του στο έργο
της ανακούφισης των δεινών των
συνανθρώπων του.
60 Κάθε άνθρωπος ονειρεύεται έναν θρόνο
στη γη, αν και η ανθρωπότητα έχει βιώσει
από την αρχή πόσο λίγο αξίζει ένας θρόνος
στον κόσμο.
61. Σας έχω υποσχεθεί μια θέση στη βασιλεία
μου, αλλά είναι πολύ λίγοι αυτοί που τη
διεκδικούν, και αυτό συμβαίνει επειδή οι
άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι ο
μικρότερος υπήκοος του Βασιλιά των
ουράνιων βασιλείων είναι μεγαλύτερος από
τον ισχυρότερο μονάρχη της γης.
62 Ακόμη οι άνθρωποι είναι μικρά παιδιάαλλά η μεγάλη επίσκεψη που έρχεται επάνω
τους θα τους κάνει να βιώσουν τόσα πολλά σε
τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε
σύντομα θα περάσουν από αυτή την παιδική
ηλικία στην ωριμότητα, και τότε,
εφοδιασμένοι με τον καρπό της εμπειρίας, θα
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αναφωνήσουν: "Ο Ιησούς ο Πατέρας μας είχε
δίκιο, ας πάμε σ' Αυτόν". (111, 3 - 7)
63. Οι άνθρωποι αγωνίζονται για την
αθανασία στον κόσμο και προσπαθούν να την
επιτύχουν με υλικά έργα, επειδή η γήινη
δόξα, έστω και προσωρινή, κεντρίζει τα μάτια,
και ξεχνούν τη δόξα του πνεύματος, επειδή
αμφιβάλλουν για την ύπαρξη αυτής της ζωής.
Είναι η έλλειψη πίστης και η απουσία
πνευματοποίησης που έχουν τοποθετήσει ένα
πέπλο σκεπτικισμού μπροστά στα μάτια των
ανθρώπων. (128, 45)
64. Η ανάπτυξη του ανθρώπου, η πρόοδός
του, η επιστήμη του και ο πολιτισμός του δεν
είχαν ποτέ ως στόχο την άνοδο του
πνεύματος, που είναι το υψηλότερο και
ευγενέστερο πράγμα που υπάρχει στον
άνθρωπο. Οι φιλοδοξίες του, οι φιλοδοξίες
του, οι επιθυμίες και οι ανησυχίες του είχαν
πάντα τον στόχο τους σε αυτόν τον κόσμο.
Εδώ αναζήτησε τη γνώση, εδώ συγκέντρωσε
θησαυρούς, εδώ εξασφάλισε απολαύσεις,
τιμές, ανταμοιβές, θέσεις εξουσίας και
διακρίσεις, εδώ επιθυμούσε να βρει τη δόξα
του.
65 Γι' αυτό σας λέω: Ενώ η φύση προχωρά
βήμα προς βήμα, χωρίς να σταματάει στο
νόμο της αδιάκοπης εξέλιξης προς την
τελειοποίηση, προς την τελειότητα, ο
άνθρωπος έχει μείνει πίσω, δεν έχει
προχωρήσει- και εξ ου και τα χτυπήματα της
μοίρας του στη γη, εξ ου και οι δοκιμασίες, τα
εμπόδια και τα χτυπήματα που συναντά στο
μονοπάτι της ζωής του. (277, 42)
66 Θέλω να έχετε επιθυμίες, να είστε
φιλόδοξοι, να ονειρεύεστε να γίνετε μεγάλοι,
δυνατοί και σοφοί, αλλά για τα αιώνια αγαθά
του πνεύματος.
67. Διότι για να αποκτήσει κανείς αυτά τα
αγαθά, είναι απαραίτητες όλες οι αρετές,
όπως το έλεος, η ταπείνωση, η συγχώρεση, η
υπομονή, η γενναιοδωρία, με μια λέξη, η
αγάπη. Και όλες οι αρετές εξυψώνουν,
καθαρίζουν και τελειοποιούν το πνεύμα.
68 Σε αυτόν τον άθλιο κόσμο, σε αυτό το
προσωρινό σπίτι, ο άνθρωπος -για να γίνει
μεγάλος, ισχυρός, πλούσιος ή μορφωμένοςέπρεπε να είναι εγωιστής, ψεύτης,
εκδικητικός, σκληρός, αδιάφορος,
απάνθρωπος και υπερόπτης, και όλα αυτά
έπρεπε να τον φέρουν σε ακραία αντίθεση με

αυτό που είναι η αλήθεια, η αγάπη, η ειρήνη,
η αληθινή σοφία και η δικαιοσύνη. (288,32)
69. Όταν ο άνθρωπος ανακαλύπτει τον εαυτό
του πνευματικά, αισθάνεται μέσα του την
παρουσία του Πατέρα του. Αλλά αν δεν ξέρει
ποιος είναι, ούτε από πού προέρχεται, με
αισθάνεται απόμακρο, παράξενο, απρόσιτο, ή
παραμένει μουδιασμένο.
70. Μόνο το αφυπνισμένο πνεύμα μπορεί να
διεισδύσει στο βασίλειο της αλήθειας. Μόνο
με την επιστήμη του ο άνθρωπος δεν θα
μπορέσει να το γνωρίσει.
71. Βλέπω ότι οι άνθρωποι επιθυμούν τη
γνώση, τη φήμη, τη δύναμη, τον πλούτο και
την εξουσία, και τους προσφέρω τα μέσα για
να τα αποκτήσουν όλα αυτά - αλλά στις
αληθινές, ουσιαστικές ποιότητές τους, στην
πνευματική τους αλήθεια, όχι στα εξωτερικά
και απατηλά του κόσμου, όχι στα πρόσκαιρα
και απατηλά.
72. Όταν ο άνθρωπος αφοσιώνεται στην ύλη
και κλείνεται στον μικρό χώρο ενός κόσμου
όπως ο δικός σας, γίνεται φτωχός, περιορίζει
και καταπιέζει το πνεύμα του, δεν του μένει
τίποτε άλλο παρά αυτό που κατέχει ή αυτό
που γνωρίζει. Τότε του είναι απαραίτητο να
χάσει τα πάντα, ώστε να μπορέσει να ανοίξει
τα μάτια του στην αλήθεια και, έχοντας
συνειδητοποιήσει το λάθος του, να στρέψει
ξανά το βλέμμα του στον Αιώνιο. (139, 40 43)

Κεφάλαιο 47 - Υλισμός και
πνευματισμός
Η επίδραση του κυρίαρχου υλισμού
1 Αληθινά σας λέω, πολλοί θα αποφύγουν τη
διδασκαλία μου από φόβο μήπως
πνευματοποιηθούν- όμως, δεν θα είναι η
λογική ούτε το πνεύμα που θα μιλήσει μέσα
τους, αλλά τα άθλια πάθη της "σάρκας"
[ψυχής].
2. Όταν ένα πνεύμα ζει αφοσιωμένο στην
αλήθεια, φεύγει από τον υλισμό όπως
κάποιος που απομακρύνεται από ένα
μολυσμένο περιβάλλον. Το ανώτερο πνεύμα
βρίσκει την ευτυχία στην ηθική - όπου
βασιλεύει η ειρήνη, όπου κατοικεί η αγάπη.
(99, 41 - 42)
3. Μελετήστε τον λόγο μου μέχρι να
βεβαιωθείτε για την καθαρότητα και την
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αλήθεια του. Μόνο έτσι θα μπορέσετε να
περπατήσετε το δρόμο σας με θάρρος και να
παραμείνετε σταθεροί απέναντι στην εισβολή
των υλιστικών ιδεών που απειλούν το
πνεύμα. Γιατί ο υλισμός είναι θάνατος, είναι
σκοτάδι, είναι ζυγός και δηλητήριο για το
πνεύμα. Ποτέ μην ανταλλάσσετε το φως ή την
ελευθερία του πνεύματός σας με γήινο ψωμί
ή με ευτελή υλικά αγαθά!
4 Αληθινά σας λέω: Όποιος εμπιστεύεται τον
νόμο μου και επιμένει στην πίστη μέχρι
τέλους, δεν θα στερηθεί ποτέ την υλική τροφή
της ζωής, και στις στιγμές της ένωσής του με
το Πνεύμα μου, θα λαμβάνει πάντοτε το ψωμί
της αιώνιας ζωής μέσω του άπειρου ελέους
μου. (34, 61 - 62)
5 Ο υλισμός αποτελεί τεράστιο εμπόδιο στην
ανάπτυξη του πνεύματος. Η ανθρωπότητα
έχει σταματήσει μπροστά σε αυτό το τείχος.
6. Βρίσκεστε σε έναν κόσμο όπου ο άνθρωπος
μπόρεσε να αναπτύξει τις διανοητικές του
δυνάμεις σε εφαρμογή στην επιστήμη που
σχετίζεται με την ύλη. Όμως η κρίση του ως
προς την ύπαρξη του πνευματικού
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, η γνώση
του ως προς όλα όσα δεν ανήκουν εξ
ολοκλήρου στην ύλη είναι καθυστερημένη.
(271, 37 - 38)
7 Οι δοκιμασίες που περνάει ο κόσμος σας
είναι τα σημάδια του τέλους μιας εποχής,
είναι η πτώση ή οι επιθανάτιοι ρόγχοι μιας
εποχής υλισμού- γιατί ο υλισμός ήταν στην
επιστήμη σας, στους στόχους σας και στα
πάθη σας. Ο υλισμός έχει καθορίσει την
αφοσίωσή σας σε Μένα, αλλά και όλα τα
έργα σας.
8 Η αγάπη για τον κόσμο, η απληστία για τα
γήινα πράγματα, η επιθυμία της σάρκας, η
απόλαυση όλων των κατώτερων επιθυμιών, ο
εγωισμός, η αγάπη για τον εαυτό σας και η
αλαζονεία ήταν η δύναμη με την οποία
δημιουργήσατε μια ζωή σύμφωνα με τη
νοημοσύνη σας και την ανθρώπινη θέλησή
σας, της οποίας τους καρπούς σας έβαλα να
θερίσετε, ώστε η εμπειρία σας να είναι
τέλεια.
9. Αλλά αν αυτή η εποχή, που τώρα φτάνει
στο τέλος της, θα σημαδευτεί στην ιστορία
της ανθρωπότητας από τον υλισμό της πραγματικά, σας λέω, η νέα εποχή θα
σημαδευτεί από την πνευματικότητά της.
Διότι μέσα σ' αυτήν η συνείδηση και η θέληση

του πνεύματος θα αναδείξουν στη γη έναν
κόσμο όντων που θα είναι υψηλά στην
καρδιά μέσω της αγάπης - μια ζωή στην οποία
το πνεύμα του Πατέρα θα αισθάνεται να
δονείται μέσα στο πνεύμα των παιδιών, διότι
τότε όλα τα χαρίσματα και οι ικανότητες που
σήμερα ζουν κρυμμένα στην ύπαρξή σας θα
έχουν ως πεδίο δράσης τους το άπειρο. (305,
41 - 42)
Η ουσία του πνευματισμού
10 Ο Πνευματισμός δεν είναι ένα μείγμα
θρησκειών. Είναι το πιο αγνό και τέλειο
δόγμα στην απλότητά του, είναι το φως του
Θεού που κατεβαίνει στο ανθρώπινο πνεύμα
σε αυτή την "Τρίτη Εποχή". (273, 50)
11. Πνευματισμό έχω ονομάσει την
αποκάλυψη που σας μιλάει για τη ζωή του
πνεύματος, που σας διδάσκει να
επικοινωνείτε απευθείας με τον Πατέρα σας
και που σας εξυψώνει πάνω από την υλική
ζωή.
12 Αλήθεια σας λέω, ο Πνευματισμός δεν
είναι κάτι καινούργιο, ούτε ανήκει μόνο σε
αυτή την εποχή, αλλά ήταν μια αποκάλυψη
που αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο
σύμφωνα με την πνευματική εξέλιξη της
ανθρωπότητας.
13 Εφόσον η διδασκαλία που σας δίνω είναι
πνευματισμός, ο οποίος σας διδάσκει την
τέλεια αγάπη για τον Θεό και τον πλησίον σας
και σας προσκαλεί στον δρόμο που οδηγεί
στην τελειότητα, ο πνευματισμός ήταν επίσης
αυτό που σας δίδαξε ο Νόμος του Θεού στην
"Πρώτη Εποχή" και ο Λόγος του Χριστού στη
Δεύτερη Εποχή. (289, 20 - 22)
14 Ο Πνευματισμός δεν είναι θρησκεία- είναι
η ίδια Διδασκαλία που διέδωσα στο πρόσωπο
του Ιησού για την καθοδήγηση όλων των
ανθρώπων όλων των εποχών στον κόσμο.
Είναι το Δόγμα Μου της αγάπης, της
δικαιοσύνης, της κατανόησης και της
συγχώρεσης.
15. Σε αυτή την "Τρίτη φορά" σας μίλησα με
μεγαλύτερη σαφήνεια μόνο και μόνο λόγω
της πνευματικής, φυσικής και διανοητικής
σας ανάπτυξης. (359, 60 - 61)
16 Ο Πνευματισμός έρχεται να καταστρέψει
τα έθιμα και τις παραδόσεις που εισήγαγαν οι
άνθρωποι και που συγκρατούσαν το πνεύμα.
Ο Πνευματισμός είναι η αδιάκοπη ανάπτυξη
και ανύψωση του πνεύματος, το οποίο
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καθαρίζει και τελειοποιείται μέσω των
ικανοτήτων και των ιδιοτήτων του μέχρι να
φτάσει στον Δημιουργό του. Ο πνευματισμός
δείχνει τον τρόπο με τον οποίο το πνεύμα
λαμβάνει, αισθάνεται και εκφράζει τον Κύριό
του. Ο πνευματισμός απελευθερώνει το
πνεύμα και το φέρνει στην ανάπτυξη.
17. Το πνευματικό είναι η συμπαντική δύναμη
και το συμπαντικό φως, το οποίο βρίσκεται σε
όλους και ανήκει σε όλους. Σε κανέναν δεν θα
φαίνονται παράξενες οι διδασκαλίες μου.
18 Οι ιδιότητες του πνεύματος είναι
αναλλοίωτες επειδή είναι αρετές της
Θεότητάς μου, αιώνιες δυνάμεις.
Καταλάβετε, ωστόσο, ότι ανάλογα με το πώς
έχετε ζήσει, η αγνότητα που μπορείτε να
επιδείξετε θα είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη.
(214, 57 - 59)

διδασκαλία θα αποτελεί μέρος του φωτός του
πνεύματός του. Ακόμα και αν η μνήμη του δεν
συγκρατεί ούτε μια πρόταση ή μια λέξη της
διδασκαλίας μου, θα φέρει την ουσία της
μέσα του, επειδή την έχει κατανοήσει, επειδή
την αισθάνεται και επειδή την ακολουθεί.
(240, 17 - 18)
25 Ο καλός πνευματικός θα είναι εκείνος που,
παρ' όλη τη φτώχεια του σε υλικά αγαθά,
αισθάνεται ότι είναι κύριος, πλούσιος και
ευτυχισμένος, επειδή ξέρει ότι ο Πατέρας του
τον αγαπά, ότι έχει αδελφούς και αδελφές να
αγαπάει και ότι οι θησαυροί του κόσμου είναι
δευτερεύοντες σε σχέση με τα πλούτη του
πνεύματος.
26 Και αυτός, επίσης, θα είναι ένας καλός
πνευματικός που, ως κάτοχος υλικών αγαθών,
ξέρει πώς να τα χρησιμοποιεί για καλούς
σκοπούς, χρησιμοποιώντας τα ως μέσα που
του έδωσε ο Θεός για να εκπληρώσει μια
σημαντική αποστολή στη γη.
27. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι φτωχός,
περιφρονημένος ή άθλιος για να
συγκαταλέγεσαι μεταξύ εκείνων που Με
ακολουθούν, όπως ακριβώς δεν είναι
απαραίτητο να είσαι μεταξύ εκείνων που
υποφέρουν για να σε αγαπώ. Στην
πραγματικότητα, σας λέω ότι σύμφωνα με το
θέλημά Μου, θα πρέπει να είστε πάντα
δυνατοί, υγιείς και ιδιοκτήτες όλων όσων έχω
δημιουργήσει για εσάς.
28 Πότε θα μάθετε να είστε ιδιοκτήτες της
κληρονομιάς σας, να εκτιμάτε κάθε χάρη και
να δίνετε σε όλα τη σωστή θέση στη ζωή;
(87,28 - 30)

Ποιος μπορεί να αποκαλείται δικαίως
πνευματιστής;
19 Όποιος έχει αποκτήσει μια ορισμένη
πνευματικότητα λόγω της επιμονής του, της
εξέλιξής του και της αγάπης του για τις
διδασκαλίες του Πατέρα, θα είναι
Πνευματιστής, ακόμη και αν τα χείλη του δεν
το λένε.
20 Αυτός που έχει πίστη και δείχνει
γενναιοδωρία στις πράξεις του, θα αντανακλά
αυτό που διαθέτει το πνεύμα του. (236, 27 28)
21 Ο πνευματιστής γνωρίζει ότι ο
Παντοδύναμος είναι μέσα στα πάντα, ότι ο
κόσμος, το σύμπαν και το άπειρο
διαπερνώνται από την ουσία μου και την
παρουσία μου.
22 Όποιος Με αναγνωρίζει και Με
αντιλαμβάνεται με αυτόν τον τρόπο είναι
ένας ζωντανός ναός του Θεού και δεν θα
υλοποιεί πλέον τις αποκαλύψεις του
Πνεύματος μέσω συμβόλων ή εικόνων. (213,
31 - 32)
23 Ο Πνευματισμός είναι η αποκάλυψη που
σας αποκαλύπτει και σας διδάσκει όλα όσα
κατέχετε και κουβαλάτε μέσα σας. Σε κάνει να
συνειδητοποιείς ότι είσαι έργο του Θεού, ότι
δεν είσαι μόνο ύλη, ότι υπάρχει κάτι πάνω
από τη "σάρκα" σου που σε ανεβάζει πάνω
από το επίπεδο της φύσης που σε περιβάλλει
και πάνω από τη βρωμιά των παθών σου.
24. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην
πνευματικότητα, κάθε εντολή και κάθε

Ο πνευματισμός στις θρησκείες και τα
δόγματα
29 Σήμερα οι άνθρωποι ζουν μια εποχή
σύγχυσης, επειδή δεν έχουν κατανοήσει ότι
ολόκληρη η ζωή τους και όλες οι προσπάθειές
τους θα πρέπει να τους οδηγήσουν στο
ξεδίπλωμα του πνεύματός τους, στόχος του
οποίου θα πρέπει να είναι η κοινωνία του
πνεύματός τους με το πνεύμα του
Δημιουργού.
30 Η λατρεία που πρεσβεύει σήμερα η
πλειοψηφία των ανθρώπων είναι ο υλισμός.
31 Όσο τα δόγματα και οι θρησκείες
επιμένουν στις διαφορές τους, ο κόσμος θα
συνεχίσει να τρέφει το μίσος του και δεν θα
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μπορεί να κάνει το αποφασιστικό βήμα προς
την αληθινή λατρεία του Θεού.
32 Πότε όμως οι άνθρωποι θα καταλάβουν
και θα ενωθούν και θα κάνουν έτσι το πρώτο
βήμα προς την αγάπη μεταξύ τους, αν
υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που, νομίζοντας
ότι κατέχουν το κλειδί ή το μυστικό για τη
σωτηρία των πνευματικών όντων και τα
κλειδιά της αιώνιας ζωής, δεν αναγνωρίζουν
όλους εκείνους που βαδίζουν με άλλους
τρόπους, επειδή, κατά τη γνώμη τους, δεν
είναι άξιοι να έρθουν στον Θεό;
33 Ενημερωθείτε, λοιπόν, για τον αληθινό
στόχο του Πνευματισμού, του οποίου το
δόγμα είναι υπεράνω κάθε ομολογίας, κάθε
ανθρώπινης ιδεολογίας και κάθε αίρεσης.
(297, 38 -41)
34. Ο Πνευματισμός δεν είναι ένα νέο δόγμα
που επιδιώκει να επιτύχει την ανάπτυξη των
δογμάτων της πίστης των προηγούμενων
εποχών - όχι, είναι η ίδια αποκάλυψη με
εκείνη της Πρώτης και της "Δεύτερης Εποχής".
Είναι το θεμέλιο όλων των θρησκειών, το
οποίο θέλω να υπενθυμίσω στην
ανθρωπότητα σε αυτούς τους καιρούς του
διαχωρισμού, ώστε να μην ξεχάσει τις ρίζες
της.
35 Τα έργα του ανθρώπου, τα έθιμά του και ο
τρόπος που εντυπωσιάζει τις αισθήσεις για να
κολακεύει τον εαυτό του και να είναι
υπερήφανος γι' αυτά στις διάφορες
θρησκείες του, είναι αντίθετα με αυτό που το
έργο μου θέλει να δει ο κόσμος. (363, 9)
36. Αυτή την περίοδο σας δίνω νέες
διδασκαλίες για να προβληματιστείτε διδασκαλίες αγάπης που θα σας λυτρώσουν
και θα σας εξυψώσουν, αλήθειες που, αν και
πικρές, θα είναι φως στο μονοπάτι σας.
37 Ο Πνευματισμός σε αυτή την εποχή, όπως
και ο Χριστιανισμός στο παρελθόν, θα
πολεμηθεί και θα διωχθεί με μανία, με
σκληρότητα και οργή- αλλά μέσα στον αγώνα
το πνευματικό θα κάνει την εμφάνισή του, θα
κάνει θαύματα και θα κατακτήσει τις καρδιές.
38. Ο υλισμός, ο εγωισμός, η αλαζονεία και η
αγάπη για τον κόσμο θα είναι οι δυνάμεις
που θα ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτή την
αποκάλυψη, η οποία δεν είναι καινούργια
ούτε διαφορετική από εκείνη που σας έφερα
στο παρελθόν. Η Διδασκαλία που σας
αποκάλυψα τώρα, και στην οποία δίνετε το
όνομα Πνευματισμός, είναι η ουσία του

Νόμου και της Διδασκαλίας που σας
αποκαλύφθηκε στην Πρώτη και τη Δεύτερη
Εποχή.
39. Όταν η ανθρωπότητα κατανοήσει την
αλήθεια αυτής της διδασκαλίας, τη
δικαιοσύνη της και την άπειρη γνώση που
αποκαλύπτει, θα διώξει από την καρδιά της
κάθε φόβο, κάθε προκατάληψη και θα την
κάνει οδηγό της ζωής της. (24, 48 - 51)
40 Αληθινά σας λέω, σε όλα τα μέρη του
κόσμου υπάρχουν διασκορπισμένοι
πνευματιστές - ώριμοι άνθρωποι που θα
φέρουν την ειρήνη στην ανθρωπότητα.
41. Αλλά σας λέω ότι η ένωση μεταξύ των
Πνευματιστών όλου του κύκλου της γης δεν
θα γίνει μέσω της οργάνωσης μιας νέας
εκκλησίας, γιατί η δύναμή τους δεν θα είναι
υλική. Η ενότητά τους θα είναι νοητική,
ιδανική και σε σχέση με το έργο τους, και με
αυτόν τον τρόπο η δύναμή τους θα είναι
ανίκητη, αφού θα την έχουν αντλήσει από την
Αιώνια Πηγή που βρίσκεται στο Πνεύμα Μου.
42. Σε όλους αυτούς εμπνέω την αλήθεια μου
και επίσης τους αναζητώ, ώστε από τις
καρδιές και τα μυαλά τους να διαφύγουν όλες
οι ακαθαρσίες, αφού αυτές δεν πρέπει να
αναμειγνύονται με το φως μου.
43 Είναι καθήκον όλων τους να φροντίζουν
ώστε η Πνευματιστική διδασκαλία να
εξηγείται και να διακρίνεται καθαρά από τις
πνευματικές τους ικανότητες και να μην
μολύνεται από ανθρώπινες φιλοσοφίες. (299,
30 - 32)
44 Αληθινά σας λέω, η ιστορία του
Πνευματισμού θα γραφτεί στην ανθρώπινη
ιστορία με λαμπερά γράμματα.
45 Ο Ισραήλ δεν έγινε αθάνατος με την
απελευθέρωση από τον αιγυπτιακό ζυγό; Οι
χριστιανοί, στη θριαμβευτική τους πορεία,
δεν έγιναν αθάνατοι μέσω της αγάπης;
Ομοίως, οι Πνευματιστές θα γίνουν αθάνατοι
στον αγώνα τους για την ελευθερία του
πνεύματος. (8,64-65)

Κεφάλαιο 48 - Πνευματικά χαρίσματα
και πνευματοποίηση
Οι πνευματικές ικανότητες του ανθρώπου
1 Κάθε φορά που αυτή η αμφισβητούσα,
άπιστη και υλιστική ανθρωπότητα συναντά
μια θεία αποκάλυψη ή αυτό που αποκαλεί
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θαύμα, αναζητά αμέσως λόγους ή αποδείξεις
για να δείξει ότι δεν υπάρχει κανένα
υπερφυσικό έργο, ούτε έχει υπάρξει κάποιο
τέτοιο θαύμα.
2. Όταν εμφανίζεται ένας άνθρωπος που
δείχνει μια πνευματική ικανότητα
ασυνήθιστη, βιώνει τη γελοιοποίηση, την
αμφιβολία ή την αδιαφορία για να σιγήσει η
φωνή του. Και όταν η Φύση, ως όργανο της
Θεότητάς μου, απευθύνει τη φωνή της
δικαιοσύνης και τις κραυγές της συναγερμού
στους ανθρώπους, αυτοί αποδίδουν τα πάντα
στην τύχη. Αλλά ποτέ άλλοτε η ανθρωπότητα
δεν ήταν τόσο αναίσθητη, κουφή και τυφλή
σε όλα όσα είναι θεϊκά, πνευματικά και
αιώνια όσο σε αυτούς τους καιρούς.
3 Εκατομμύρια άνθρωποι αυτοαποκαλούνται
χριστιανοί, αλλά στην πλειοψηφία τους δεν
γνωρίζουν τη Διδασκαλία του Χριστού.
Ισχυρίζονται ότι αγαπούν όλα τα έργα που
έκανα ως άνθρωπος, αλλά με τον τρόπο που
πιστεύουν, σκέφτονται και βλέπουν τα
πράγματα, αποδεικνύουν ότι δεν γνωρίζουν
την ουσία της Διδασκαλίας Μου.
4 Σας δίδαξα τη ζωή του πνεύματος, σας
αποκάλυψα τις ικανότητες που υπάρχουν σ'
αυτό- γι' αυτό ήρθα στον κόσμο.
5 Θεράπευσα τους αρρώστους χωρίς κανένα
φάρμακο, μίλησα με τα πνεύματα,
απελευθέρωσα τους δαιμονισμένους από
παράξενες και υπερφυσικές επιρροές,
συνομίλησα με τη φύση, μεταμορφώθηκα ως
άνθρωπος σε πνευματικό ον και ως
πνευματικό ον πίσω σε άνθρωπο, και κάθε
ένα από αυτά τα έργα είχε πάντα ως στόχο να
σας δείξει τον δρόμο για την ανάπτυξη του
πνεύματος. (114, 1 - 4)
6. Έχετε αληθινούς θησαυρούς μέσα σας,
ικανότητες και ταλέντα που ούτε καν
υποψιάζεστε, και ως αποτέλεσμα της άγνοιάς
σας χύνετε δάκρυα σαν άποροι άνθρωποι. Τι
γνωρίζετε για τη δύναμη της προσευχής και
τη δύναμη της σκέψης; Τι γνωρίζετε για το
βαθύ νόημα του διαλόγου του πνεύματος με
το πνεύμα; Τίποτα, υλιστές και γήινοι
άνθρωποι! (292,14)
7. Περιμένω πνευματοποίηση από τον κόσμο.
Για Μένα, τα ονόματα με τα οποία
διακρίνεται κάθε εκκλησία ή αίρεση δεν
έχουν καμία σημασία, ούτε η μεγαλύτερη ή
μικρότερη μεγαλοπρέπεια των τελετών και
των εξωτερικών μορφών λατρείας της. Αυτό

φτάνει μόνο στις ανθρώπινες αισθήσεις, αλλά
όχι στο πνεύμα μου.
8 Περιμένω από τους ανθρώπους
πνευματικότητα, γιατί αυτό σημαίνει
ανύψωση της ζωής, ιδανικό της τελειότητας,
αγάπη για το καλό, αφοσίωση στην αλήθεια,
άσκηση της δραστηριότητας της αγάπης,
αρμονία με τον εαυτό μας, που είναι αρμονία
με τους άλλους και επομένως με τον Θεό.
(326, 21 - 22)
9 Πνευματοποίηση δεν σημαίνει ευσέβεια,
ούτε προϋποθέτει την άσκηση οποιασδήποτε
τελετής, ούτε αποτελεί εξωτερική μορφή
λατρείας. Πνευματοποίηση σημαίνει την
ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων του
ανθρώπου, τόσο εκείνων που ανήκουν στο
ανθρώπινο μέρος του όσο και εκείνων που
βρίσκονται πέρα από τις σωματικές αισθήσεις
και είναι δυνάμεις, ιδιότητες, ικανότητες και
αισθήσεις του πνεύματος.
10 Πνευματοποίηση είναι η σωστή και καλή
χρήση όλων των χαρισμάτων που διαθέτει ο
άνθρωπος. Πνευματοποίηση είναι η αρμονία
με όλα όσα σας περιβάλλουν. (326, 63 - 66)
11 Εκείνη την εποχή σας δίδαξα τη
μεγαλύτερη αρετή, που είναι το έλεοςενέπνευσα την καρδιά σας και έκανα τα
αισθήματά σας ευαίσθητα. Τώρα σας
αποκαλύπτω τα χαρίσματα με τα οποία είναι
προικισμένο το πνεύμα σας, ώστε να τα
αναπτύξετε και να τα χρησιμοποιήσετε για να
κάνετε καλό στους συνανθρώπους σας.
12. Η γνώση της πνευματικής ζωής θα σας
επιτρέψει να εκτελείτε έργα παρόμοια με
αυτά που έκανε ο Δάσκαλός σας. Θυμηθείτε
ότι σας είπα ότι αν αναπτύξετε τις ικανότητές
σας, θα κάνετε πραγματικά θαύματα. (85, 20 21)
13. Διαθέτετε όλοι τα χαρίσματα του
πνεύματος που αρχίζουν να ξεδιπλώνονται σε
αυτή την "Τρίτη Εποχή" μέσω της ανάπτυξης
που έχουν επιτύχει τα πνευματικά όντα. Η
διαίσθηση, το πνευματικό πρόσωπο, η
αποκάλυψη, η προφητεία, η έμπνευση
εμφανίζονται με σαφή τρόπο ανάμεσα στους
ανθρώπους, και αυτό είναι η αναγγελία μιας
νέας εποχής, είναι το φως του βιβλίου των
επτά σφραγίδων που ανοίγει αυτή τη στιγμή
στο έκτο κεφάλαιο.
14. Εσείς, όμως, που ξέρετε για ποιο λόγο
γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις και
καταλαβαίνετε την εποχή στην οποία ζείτε 255

κατευθύνετε τα πνευματικά σας χαρίσματα
στον δρόμο της αγάπης. Να είστε πάντοτε
έτοιμοι να προσφέρετε τη βοήθεια της
αγάπης σας, και θα είστε σύμφωνοι με το
νόμο μου και θα υπηρετείτε τους
συνανθρώπους σας ως παράδειγμα. Τότε θα
είστε μαθητές μου και θα αναγνωρίζεστε ως
τέτοιοι. (95,18)
15 Όταν οι άνθρωποι αγαπούν και ξέρουν να
συγχωρούν ο ένας τον άλλον, όταν υπάρχει
ταπεινοφροσύνη στις καρδιές τους, και όταν
έχουν επιτύχει ότι το πνεύμα υπερισχύει του
σώματος [ψυχής], ούτε η "σάρκα" [ψυχή],
ούτε ο κόσμος, ούτε τα πάθη θα σχηματίζουν
πλέον εκείνο το πυκνό πέπλο που σας
εμποδίζει να δείτε την Οδό πίσω ή μπροστά
σας. Αντίθετα, η "σάρκα" που
πνευματοποιείται ακολουθώντας τη
διδασκαλία μου θα είναι σαν υπηρέτης
υπάκουος στις επιταγές της συνείδησης, σε
αντίθεση με αυτό που είναι σήμερα: ένα
εμπόδιο, μια παγίδα, μια παρωπίδα μπροστά
στα μάτια του πνεύματος. (122, 32)
16 Η διαίσθηση, που είναι πνευματική όραση,
πρόβλεψη και προφητεία, φωτίζει το νου και
κάνει την καρδιά να χτυπάει πιο γρήγορα για
τα μηνύματα και τις φωνές που λαμβάνει από
το άπειρο. (136, 46)
17 μέσω του χαρίσματος της διαίσθησης που
έχω δώσει σε όλους τους ανθρώπους,
μπορείτε να ανακαλύψετε πολλά πράγματα
που κρύβονται στο μυστήριο των καρδιών πολλές τραγωδίες που επηρεάζουν όχι μόνο
τη γήινη ζωή των συνανθρώπων σας, αλλά και
τα πνεύματά τους.
18 Πώς μπορείτε να διεισδύσετε στην
οικειότητα αυτών των καρδιών χωρίς να τις
πληγώσετε και χωρίς να βεβηλώσετε τα
μυστικά τους; Πώς να ανακαλύψετε αυτά τα
κρυφά βάσανα που επισκιάζουν τις ζωές των
συνανθρώπων σας; Σας έχω ήδη πει: η
διαίσθηση, η ικανότητα αυτή που αποτελεί
μέρος του πνευματικού χαρίσματος της
όρασης και η οποία πρέπει να λάβει την
πλήρη ανάπτυξή της μέσα σας μέσω της
προσευχής, σας δείχνει τη διαδικασία για την
ανακούφιση του πόνου κάθε συνανθρώπου
σας. (312, 73 -74)
19. Πόσα μυστήρια υπάρχουν ακόμη για τον
άνθρωπο. Περιβάλλεται από αόρατα και
απροσδιόριστα όντα, τα οποία θα έπρεπε ήδη
να είναι ορατά και αισθητά γι' αυτόν.

20 Μια ζωή γεμάτη ομορφιές και
αποκαλύψεις πάλλεται πάνω από την ύπαρξη
των ανθρώπων, αλλά αυτοί με την τύφλωσή
τους δεν είναι ακόμη σε θέση να την δουν.
(164, 56 – 57)
21 Ένας άνθρωπος εξοπλισμένος με τη
Διδασκαλία μου θα μπορεί να επιτελεί
υπεράνθρωπα έργα. Ένα φως θα ρέει από το
πνεύμα του και από το σώμα του, μια δύναμη
και μια ισχύς που θα του επιτρέψει να
επιτύχει αυτό που η νοημοσύνη από μόνη της
δεν είναι ικανή να επιτύχει. (252, 4 - 5)
22. Αυτή είναι η εποχή που το θείο φως θα
λάμψει πλήρως στους οπαδούς μου, οι οποίοι
θα αποκαλύψουν τα χαρίσματα του
πνεύματος και θα αποδείξουν ότι δεν
χρειάζονται γήινα αγαθά ή κοσμικές
επιστήμες για να κάνουν καλό και να κάνουν
θαύματα. Θα θεραπεύουν στο όνομά μου, θα
αποκαθιστούν τους απελπιστικά άρρωστους,
θα μετατρέπουν τα νερά σε βάλσαμο και θα
ανασταίνουν τους νεκρούς από τα κρεβάτια
τους. Η προσευχή τους θα έχει τη δύναμη να
ηρεμεί τις καταιγίδες, να καταπραΰνει τις
δυνάμεις της φύσης και να καταπολεμά τις
επιδημίες και τις κακές επιρροές.
23 Οι δαιμονισμένοι θα ελευθερωθούν από
τις εμμονές τους, τους διώκτες και τους
καταπιεστές τους, μέσω του λόγου, της
προσευχής και της εξουσίας των νέων
μαθητών μου. (160, 28 - 29)
24. Πνευματισμός σημαίνει εξευγενισμός των
συναισθημάτων, αγνότητα στη ζωή, πίστη,
φιλανθρωπία, βοήθεια προς τον πλησίον,
ταπεινότητα ενώπιον του Θεού και βαθύ
σεβασμό για τα δώρα που έχετε λάβει. Αν
μπορείτε να αποκτήσετε κάτι από αυτές τις
αρετές, αρχίζετε να προχωράτε με την
πνευματική σας όραση προς το σπίτι της
αγάπης και της τελειότητας. Ομοίως, όταν
φτάσετε στην πνευματοποίηση, μπορείτε ήδη
να πείτε στη γη ότι ζείτε στην Πνευματική
Στέγη, ακόμη και αν αυτό συμβαίνει μόνο τις
στιγμές της προσευχής σας. Ταυτόχρονα, θα
λάβετε το φως που θα σας αποκαλύψει τα
γεγονότα που βρίσκονται στο μέλλον, αφού
για το πνεύμα που πετάει ψηλά, αυτό που
πρόκειται να έρθει δεν είναι πλέον μυστήριο.
25 Ναι, μαθητές, μόνο στην ανθρώπινη ζωή ο
άνθρωπος δεν γνωρίζει τι θα συμβεί στο
μέλλον, τι θα έρθει αύριο. Δεν γνωρίζει το
πεπρωμένο του, δεν ξέρει το μονοπάτι που
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πρέπει να ακολουθήσει και ποιο θα είναι το
τέλος του.
26. Ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αντέξει
τη γνώση όλων των δοκιμασιών που θα
πρέπει να περάσει στην ύπαρξή του. Γι' αυτό,
στην ελεήμονα αγάπη Μου γι' αυτόν, έχω
τοποθετήσει ανάμεσα στο παρόν και το
μέλλον του αυτό το πέπλο μυστηρίου,
εμποδίζοντας το μυαλό του να μπερδευτεί
από τη γνώση όλων αυτών που πρέπει να
βιώσει και να υποφέρει.
27 Το πνεύμα, από την άλλη πλευρά, ένα ον
προικισμένο με δύναμη και δημιουργημένο
για την αιωνιότητα, έχει μέσα του την
ικανότητα να γνωρίζει το μέλλον, το χάρισμα
να γνωρίζει το πεπρωμένο του και τη δύναμη
να κατανοεί και να αποδέχεται όλες τις
δοκιμασίες που το περιμένουν. Γνωρίζει ότι
στο τέλος του δρόμου, όταν αυτός έχει
διανυθεί με υπακοή στο Νόμο, θα φτάσει στη
Γη της Επαγγελίας, στον Παράδεισο του
Πνεύματος, που είναι η κατάσταση
εξύψωσης, καθαρότητας και τελειότητας στην
οποία θα έχει τελικά φτάσει.
28 Δεν μπορείτε να φτάσετε στο πνευματικό
επίπεδο του Δασκάλου σας για να ξέρετε τι
σας επιφυλάσσει το πεπρωμένο σας, τι θα
σας φέρει το μέλλον- αλλά με την εσωτερική
σας ανύψωση θα σας κάνω να αισθανθείτε
την εγγύτητα κάποιου γεγονότος.
29. Αυτή την πρόβλεψη, αυτό το πνευματικό
όραμα του μέλλοντος, αυτή τη γνώση του
πεπρωμένου σας, θα την αποκτήσετε μόνο
καθώς η ύπαρξή σας, που αποτελείται από
σώμα [ψυχή] και πνεύμα, αναπτύσσεται
προοδευτικά στον δρόμο της
πνευματοποίησης, που είναι η πίστη, η
ειλικρίνεια, η αγάπη για τη ζωή, η αγάπη και
η εξυπηρετικότητα προς τον πλησίον σας, η
ταπεινότητα και η αγάπη προς τον Κύριό σας.
(160, 6- 9,13 - 14)
30 Να είστε σε εγρήγορση για να μην
πολεμήσετε εκείνους που, όπως εσείς,
ξεκινούν να φέρουν εις πέρας τις αποστολές
που τους έχει αναθέσει η Θεότητά μου - για
να αναγνωρίσετε τους αληθινούς προφήτες
και τους ψεύτικους, επιβεβαιώνοντας τα έργα
κάποιων και καταστρέφοντας τα έργα άλλων.
31. Διότι αυτή είναι η ώρα που όλες οι
δυνάμεις έχουν σηκωθεί για να πολεμήσουν.
Ιδού πώς το καλό μάχεται ενάντια στο κακό,
το φως ενάντια στο σκοτάδι, η γνώση ενάντια

στην άγνοια, η ειρήνη ενάντια στον πόλεμο.
(256, 66)
Προϋποθέσεις και χαρακτηριστικά της
γνήσιας πνευματικότητας
32 Να ξέρετε ότι σε κάθε άνθρωπο κατοικεί
ένας Ιούδας. Ναι, μαθητές, γιατί στην
περίπτωσή σας, το σώμα [η ψυχή] είναι ο
Ιούδας του πνεύματος- είναι το σώμα που
αντιστέκεται στο φως της πνευματοποίησης
που λάμπει, που περιμένει το πνεύμα να το
βυθίσει στον υλισμό, στα ευτελή πάθη.
33. Επειδή όμως το σώμα σας σας φέρνει
στην άκρη της αβύσσου, μην το καταδικάζετε.
Όχι, γιατί το χρειάζεστε για την πρόοδό σας
και πρέπει να το ξεπεράσετε μέσω της
πνευματοποίησής σας, όπως ακριβώς εγώ
ξεπέρασα τον Ιούδα μέσω της αγάπης μου.
(150, 67 - 68)
34. Πριν ξεκινήσετε να διδάξετε τις αρχές της
ζωής Μου και να εξηγήσετε το περιεχόμενό
τους, πρέπει να ξεκινήσετε ακολουθώντας τη
Διδασκαλία που σας έχω αποκαλύψει,
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, και μέσω αυτής μπορείτε
να έχετε μια σαφή ιδέα για τον Πατέρα σας
και να γνωρίσετε τον εαυτό σας.
35. Είναι αλήθεια ότι για να επιτύχετε την
πνευματικότητα χρειάζεστε μια ορισμένη
παραίτηση, προσπάθεια και θυσία. Αλλά όταν
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 αρχίσει, θα είναι χαρά
για σας, αντί για θυσία ή παραίτηση, να
απαλλαγείτε από όλα όσα έχετε γύρω σας
που είναι άχρηστα, επιβλαβή ή κακά. (269, 46
- 47)
36. Να έχετε πάντοτε επίγνωση ότι είστε όλοι
ίδιοι ενώπιον Μου, ότι όλοι είχατε την ίδια
προέλευση και όλοι έχετε τον ίδιο στόχο,
ακόμη και αν εξωτερικά το κάθε πεπρωμένο
εμφανίζεται διαφορετικά.
37. Μην ξεχνάτε ποτέ ότι όλοι σας πρέπει να
Με φτάσετε, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι
σας, αν και με διαφορετικούς τρόπους,
πρέπει να κάνετε τις απαραίτητες αξίες για να
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φτάσετε στο μεγαλύτερο πνευματικό ύψος.
Επομένως, μην θεωρείτε ποτέ κανέναν
κατώτερο.
38 Η ματαιοδοξία δεν πρέπει ποτέ να ριζώσει
στον πνευματιστή. Από την άλλη πλευρά, η
αληθινή σεμνότητα πρέπει να είναι πάντα
σύντροφός του, τότε οι πράξεις του, αντί να
θαμπώνουν με ψεύτικο φως, θα βρίσκουν
εύνοια στις καρδιές των συνανθρώπων του.
(322, 32 - 34)
39. Οι καλοί σπορείς του Πνευματισμού δεν
θα διακρίνονται ποτέ από οτιδήποτε
εξωτερικό ή υλικό. Ούτε στολές, ούτε
διακριτικά, ούτε κάποιος ιδιαίτερος τρόπος
ομιλίας θα υπάρχει ανάμεσά τους. Τα πάντα
σχετικά με τον τρόπο δράσης τους θα
μαρτυρούν απλότητα και ταπεινότητα.
Ωστόσο, αν διακρίνονται για κάτι, αυτό θα
είναι η φιλανθρωπία και η πνευματικότητά
τους.
40 Οι αληθινοί κήρυκες του Πνευματισμού
δεν θα διακρίνονται για την ευγλωττία τους,
αλλά για τη σοφία και την απλότητα του
λόγου τους, και πάνω απ' όλα για την αλήθεια
των έργων τους και την καλοσύνη της ζωής
τους. (194, 24 - 25)
41 Η πνευματοποίηση είναι διαύγεια, είναι
απλότητα, είναι παράδοση στην αγάπη και
είναι αγώνας για την επίτευξη της τελειότητας
του πνεύματος. (159, 64)

Διότι μέχρι τώρα δεν ήταν παρά αδύναμα
όντα, υποκείμενα στις δυνάμεις της φύσης,
στις δυνάμεις και στις επιρροές, οι οποίες δεν
πρέπει να είναι ανώτερες από τον άνθρωπο,
επειδή δεν είναι ανώτερες από αυτόν. (280,
29)
45. Αληθινά σας λέω, η πνευματικότητα θα
κληρονομηθεί επίσης, και γι' αυτό θα πρέπει
να προσπαθείτε να μεταδίδετε στα παιδιά
σας την καθαρότητα της καρδιάς και τη
δεκτικότητα στο πνευματικό. Θα σας
ευχαριστήσουν επειδή δείξατε την
ευσπλαχνικότητά σας δίνοντάς τους ένα
σώμα απαλλαγμένο από πάθη, με καθαρό
νου, ευαίσθητη καρδιά και πνεύμα που θα
ακούει το κάλεσμα της συνείδησής του. (289,
65)
46. Το μόνο πράγμα στο οποίο στοχεύει το
Έργο μου είναι η πνευματοποίηση όλων των
ανθρώπων, διότι με την πνευματοποίηση θα
γίνουν ένα και θα κατανοούν ο ένας τον
άλλον. Στην πνευματοποίηση, θα δουν την
εξαφάνιση των ονομάτων, των εξωτερικών
μορφών των θρησκειών τους, που ήταν η
αιτία του πνευματικού τους διαχωρισμού,
αφού ο καθένας ερμήνευε τον Θεό του με
διαφορετικό τρόπο.
47 Μόλις όλοι προσεγγίσουν την
πνευματοποίηση στα διαφορετικά μονοπάτια
τους, θα καταλάβουν ότι το μόνο που τους
έλειπε ήταν να απελευθερωθούν από τον
υλισμό τους, ώστε να μπορέσουν να
ερμηνεύσουν πνευματικά αυτό που πάντα
αντιλαμβάνονταν με την υλική έννοια.
48. Η πνευματοποίηση είναι το μόνο που
ζητώ από τους ανθρώπους αυτή τη στιγμή,
τότε, μέσα στα όρια του επιτρεπτού, θα δουν
τα υψηλότερα ιδανικά τους να
εκπληρώνονται και τις πιο σοβαρές
συγκρούσεις τους να επιλύονται. (321, 22-23,
29)

Η ευεργετική επίδραση της πνευματικότητας
42 Μέσω της πνευματοποίησης επιτυγχάνεται
ένας βαθμός ανύψωσης που επιτρέπει στον
άνθρωπο να λαμβάνει ιδέες πέρα από αυτό
που μπορεί να συλλάβει ο νους του και να
έχει εξουσία πάνω στην ύλη.
43. Σκεφτείτε για μια στιγμή: Αν η πνευματική
ανύψωση του πνεύματος τεθεί σε εφαρμογή
στη μελέτη της υλικής δημιουργίας που σας
παρουσιάζει η φύση, ή σε οποιονδήποτε άλλο
ανθρώπινο στόχο, τότε μπορείτε να
φανταστείτε τους καρπούς που θα
μπορούσατε να αποκομίσετε αν οι
ανακαλύψεις σας δεν οφείλονταν μόνο στην
έρευνα με το νου, αλλά αν συμμετείχατε και
στην πνευματική αποκάλυψη που θα σας
έδινε Εκείνος που δημιούργησε τα πάντα.
(126,26 - 27)
44. Όταν οι άνθρωποι επιτύχουν την
πνευματοποίηση, θα είναι πλάσματα
ανώτερα από όλα όσα τους περιβάλλουν.

XI Ανθρωπότητα
Κεφάλαιο 49 - Θρησκεία και
νομολογία
Καμία θρησκεία ή δόγμα δεν είναι η μόνη
αληθινή
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1 Δεν έρχομαι για να ξυπνήσω θρησκευτικό
φανατισμό στους ανθρώπους- η Διδασκαλία
μου απέχει πολύ από το να διδάσκει ψεύτικα
πράγματα- θέλω βελτίωση, πίστη,
φιλανθρωπία, πνευματοποίηση. Ο
φανατισμός είναι ένας σκοτεινός επίδεσμος
μπροστά στα μάτια, είναι ανθυγιεινό πάθος,
είναι σκοτάδι. Προσέξτε μήπως αυτός ο κακός
σπόρος εισέλθει στην καρδιά σας. Να
θυμάστε ότι ο φανατισμός έχει μερικές φορές
την εμφάνιση της αγάπης.
2 Καταλάβετε ότι αυτό το σκοτάδι έπληξε την
ανθρωπότητα σε αυτόν τον καιρό.
συνειδητοποιήστε ότι παρόλο που τα
ειδωλολατρικά έθνη έχουν εξαφανιστεί από
τη γη και το μεγαλύτερο μέρος της
ανθρωπότητας δηλώνει ότι λατρεύει τον
αληθινό Θεό, οι άνθρωποι ούτε Με γνωρίζουν
ούτε Με αγαπούν- γιατί οι πόλεμοι, το μίσος
και η έλλειψη αρμονίας αποδεικνύουν ότι δεν
Με αφήνουν ακόμη να ζήσω στις καρδιές
τους- είμαι ο μόνος που μπορεί να τους
βοηθήσει- είμαι ο μόνος που αγαπούν.
3 Πάνω από το σκοτάδι αυτού του
"θρησκευτικού φανατισμού" και αυτής της
ειδωλολατρίας, πλησιάζουν μεγάλοι
ανεμοστρόβιλοι που θα εξαγνίσουν την
πνευματική λατρεία αυτής της
ανθρωπότητας. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το
έργο, το ουράνιο τόξο της ειρήνης θα λάμπει
στο άπειρο. (83, 60 – 62)
4. Επέτρεψα να υπάρχουν θρησκείες στη γη
που είναι μονοπάτια για το πνεύμα που
οδηγούν στον Θεό. Κάθε θρησκεία που
διδάσκει την καλοσύνη και την αγάπη και
υμνεί το έλεος είναι καλή γιατί περιέχει φως
και αλήθεια. Όταν οι άνθρωποι μαραζώνουν
μέσα τους και μετατρέπουν αυτό που αρχικά
ήταν καλό σε κακό, το μονοπάτι χάνεται κάτω
από τον υλισμό και την αμαρτία.
5. Γι' αυτό, αυτή τη στιγμή σας δείχνω εκ νέου
την Αλήθειά Μου, που είναι ο Δρόμος, η
Ουσία της Ζωής και ο Νόμος, ώστε να
αναζητήσετε αυτόν τον Νόμο, που είναι ο
φάρος και το καθοδηγητικό αστέρι, πέρα από
τις μορφές και τις τελετές, πέρα από όλα τα
ανθρώπινα. Αυτός που Με αναζητά με αυτόν
τον τρόπο θα είναι πνευματιστής. (197, 10 –
11)
6 κανείς δεν θα χαθεί- κάποιοι θα φτάσουν
νωρίτερα στον δρόμο που σας έδειξα, και

άλλοι αργότερα στα μονοπάτια που
ακολουθούν.
7. Σε όλες τις θρησκείες ο άνθρωπος μπορεί
να δεχτεί τη διδασκαλία που χρειάζεται για να
γίνει καλός. Αλλά αν δεν το πετύχει αυτό,
κατηγορεί τη θρησκεία που πρεσβεύει και
παραμένει αυτός που ήταν πάντα.
8. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι- μερικές
είναι πιο τέλειες από άλλες, αλλά όλες
στοχεύουν στο καλό και προσπαθούν να
έρθουν στον Πατέρα. Αν κάτι δεν σας
ικανοποιεί στις θρησκείες που γνωρίζετε, μη
χάνετε την πίστη σας σε Μένα. Περπατήστε
στο δρόμο της φιλανθρωπίας, και θα βρείτε
τη σωτηρία, γιατί ο δρόμος Μου φωτίζεται
από τη δύναμη της αγάπης. (114, 43)
9. Οι θρησκείες είναι μικροί παράδρομοι που
οδηγούν τα πνεύματα στο αληθινό μονοπάτι,
κατά μήκος του οποίου μπορούν να
ανεβαίνουν βήμα προς βήμα μέχρι να
φτάσουν σε Μένα. Όσο οι άνθρωποι
πρεσβεύουν διαφορετικές θρησκείες στη γη,
είναι διχασμένοι. 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. (243, 5)
10. Η ενοποίηση των θρησκειών θα έρθει
όταν το πνεύμα των ανθρώπων υψωθεί πάνω
από τον υλισμό, πάνω από τις παραδόσεις, τις
προκαταλήψεις και τον φανατισμό. Τότε οι
άνθρωποι θα έχουν ενωθεί πνευματικά σε μια
ενιαία λατρεία: την αγαθότητα για την αγάπη
του Θεού και του πλησίον. Όταν συμβεί αυτό,
η ανθρωπότητα θα εισέλθει σε μια περίοδο
τελειότητας. (187, 43)
11. Η πνευματική διαίρεση των ανθρώπων
οφείλεται στο γεγονός ότι κάποιοι έκαναν
χρήση ενός κλάδου (του δέντρου των θείων
αποκαλύψεων) και άλλοι ενός άλλου κλάδου.
Υπάρχει μόνο ένα δέντρο, αλλά τα κλαδιά του
είναι πολλά. Αλλά οι άνθρωποι δεν ήθελαν να
λάβουν τις διδασκαλίες μου με αυτόν τον
τρόπο, και οι διαφωνίες τους δίχασαν και
βάθυναν τις διαφωνίες τους. Όλοι πιστεύουν
ότι κατέχουν την αλήθεια, όλοι αισθάνονται
ότι έχουν δίκιο. Αλλά σας λέω: Όσο
δοκιμάζετε τους καρπούς ενός μόνο κλάδου
και απορρίπτετε τους καρπούς των άλλων,
δεν θα φτάσετε στη συνειδητοποίηση ότι όλοι
οι καρποί προέρχονται από το Θεϊκό δέντρο,
το σύνολο του οποίου αντιπροσωπεύει την
πλήρη αλήθεια.
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12 Όταν σας μιλάω γι' αυτές τις αλήθειες, μη
νομίζετε ότι ο Δάσκαλος εννοεί τις εξωτερικές
μορφές λατρείας των διαφόρων θρησκειών,
αλλά τη θεμελιώδη αρχή στην οποία
βασίζεται η καθεμία από αυτές.
13 Ένας ισχυρός άνεμος καταιγίδας γίνεται
τώρα αισθητός. Οι ριπές της, ενώ
ταρακουνάνε το δέντρο, κάνουν τους
διάφορους καρπούς του να πέσουν, και θα
τους γευτούν όσοι δεν τους είχαν γνωρίσει
πριν.
14 Τότε θα πουν: "Πόσο παραπλανημένοι και
τυφλοί ήμασταν, όταν, οδηγούμενοι από τον
φανατισμό μας, απορρίψαμε όλους τους
καρπούς που μας πρόσφεραν οι αδελφοί μας,
μόνο και μόνο επειδή μας ήταν άγνωστοι!"
15 Ένα μέρος του φωτός μου βρίσκεται σε
κάθε ομάδα ανθρώπων, σε κάθε κοινότητα.
Ας μην υπερηφανεύεται λοιπόν κανείς ότι
κατέχει όλη την αλήθεια. Καταλάβετε, λοιπόν,
ότι αν θέλετε να προχωρήσετε περισσότερο
στον πυρήνα του Αιώνιου, αν θέλετε να
προχωρήσετε περισσότερο από εκεί που
έχετε φτάσει μέχρι τώρα, πρέπει πρώτα να
ενώσετε τη γνώση κάποιων με τη γνώση
άλλων, και με αυτόν τον τρόπο με όλους τους
άλλους. Τότε από αυτή την αρμονία θα
λάμψει ένα καθαρό και πολύ φωτεινό φως, το
οποίο μέχρι τώρα αναζητούσατε στον κόσμο
χωρίς να το βρείτε.
16 "Να αγαπάτε ο ένας τον άλλον", αυτό είναι
το αξίωμά μου, η ύψιστη εντολή μου για τους
ανθρώπους, ανεξαρτήτως δόγματος ή
θρησκείας.
17 Πλησιάστε ο ένας τον άλλον
εκπληρώνοντας αυτή την ύψιστη εντολή, και
θα με βρείτε παρόντα στον καθένα σας. (129,
36 - 41)

παρουσιάζει στοιχεία ανάπτυξης, εξέλιξης ή
τελειότητας. Κάθε μία από αυτές
διακηρύσσεται ως η ύψιστη αλήθεια, αλλά
επειδή εκείνοι που την πρεσβεύουν νομίζουν
ότι βρίσκουν και γνωρίζουν τα πάντα σε
αυτήν, δεν μπαίνουν στον κόπο να
προχωρήσουν ούτε ένα βήμα παραπέρα.
20. 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;
21 Σας λέω: Μόνο εκείνη η διδασκαλία που
αφυπνίζει το πνεύμα, που ανάβει το φως
μέσα του, που το καλλιεργεί και του
αποκαλύπτει αυτό που κρύβει μέσα του, που
το σηκώνει κάθε φορά που σκοντάφτει και το
κάνει να προχωράει χωρίς σταματημό - μόνο
εκείνη η διδασκαλία είναι εμπνευσμένη από
την αλήθεια. Αλλά δεν είναι αυτό ακριβώς
που σας αποκάλυψε η διδασκαλία μου ανά
πάσα στιγμή;
22. Παρ' όλα αυτά, για μεγάλο χρονικό
διάστημα ήσασταν πνευματικά στάσιμοι,
επειδή ασχοληθήκατε περισσότερο με ό,τι
αφορά τη ζωή σας στη γη παρά με ό,τι αφορά
το πνεύμα σας. Ωστόσο, για να μην
εγκαταλείψετε εντελώς το πνευματικό, έχετε
φτιάξει τις θρησκείες σας με τέτοιο τρόπο
ώστε να μην παρεμποδίζουν στο ελάχιστο την
ολοκλήρωση των έργων και των καθηκόντων
σας στη γη.
23 Τότε, όταν ακολουθείς αυτή τη
θρησκευτική παράδοση, νομίζεις ότι
αποδίδεις δικαιοσύνη στον Θεό, επιδιώκεις
να ηρεμήσεις τη συνείδησή σου και νομίζεις
ότι εξασφαλίζεις την είσοδό σου στη βασιλεία
των ουρανών.
24 Τι άγνοια, ανθρωπότητα! Πότε επιτέλους
θα ξυπνήσετε στην πραγματικότητα; Δεν
αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακολουθείτε τα
θρησκευτικά σας έθιμα, δεν Μου δίνετε
τίποτα, και το πνεύμα σας αδειάζει επίσης;
25 αν αφήνετε τις εκκλησίες σας λέγοντας:
"τώρα έχω εκπληρώσει το καθήκον μου προς
τον Θεό", έχετε πέσει σε μεγάλο σφάλμα,
νομίζοντας ότι Μου έχετε δώσει κάτι, ενώ θα
έπρεπε να ξέρετε ότι δεν μπορείτε να Μου
δώσετε τίποτα, αλλά μπορείτε να λάβετε

Η εχθρότητα των θρησκειών προς την
ανάπτυξη
18 Ο άνθρωπος ασχολήθηκε περισσότερο με
την ανθρώπινη παρά με την πνευματική του
ζωή, παρόλο που συχνά γνώριζε 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
παραμείνει πνευματικά στάσιμος και
κοιμισμένος στις θρησκείες του.
19 Εξετάστε τη μία θρησκεία μετά την άλλη,
και θα δείτε ότι καμία από αυτές δεν
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πολλά από Μένα και να δώσετε πολλά στον
εαυτό σας.
26. 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. Στεκόμενος και πάλι στην
καθημερινή ζωή, θα πρέπει να εφαρμόσει
πρακτικά το μάθημα που έμαθε, το οποίο
είναι η πραγματική εκπλήρωση του Νόμου.
(265, 22 - 27)

μια ζωή μετά το θάνατό του, την αιώνια ζωή
του πνεύματος.
32 Επειδή όμως η μία έφερε πνευματικές
αποστολές και η άλλη επιστημονικές
αποστολές, η μία και η άλλη, οι θρησκείες και
η επιστήμη, στάθηκαν πάντοτε αντιμέτωπες
σαν εχθροί στη μάχη.
33. Σήμερα σας λέω ότι η ύλη και το πνεύμα
δεν είναι αντίθετες δυνάμεις- μεταξύ των δύο
θα υπάρχει αρμονία. Το φως είναι οι
πνευματικές Μου αποκαλύψεις, και το φως
είναι επίσης οι αποκαλύψεις και οι
ανακαλύψεις της επιστήμης. Αλλά αν έχετε
ακούσει από Μένα ότι συχνά αντιτίθεμαι στο
έργο των επιστημόνων, είναι επειδή πολλοί
από αυτούς έχουν κάνει κατάχρηση της
ενέργειας, των προηγουμένως άγνωστων
στοιχείων και δυνάμεων της φύσης για
ολέθριους σκοπούς καταστροφής,
εχθροπραξιών, μίσους και εκδίκησης, γήινης
κυριαρχίας και υπερβολικής προσπάθειας για
εξουσία.
34. Μπορώ να σας πω ότι σε εκείνους που
εκτέλεσαν την αποστολή τους με αγάπη και
καλές προθέσεις - σε εκείνους που με
σεβασμό και ταπεινότητα διείσδυσαν στα
μυστικά Μου θησαυροφυλάκια - Μου έδωσε
χαρά να τους αποκαλύψω μεγάλα μυστικά
για το καλό της κόρης Μου, της
ανθρωπότητας.
35 Η επιστήμη οδήγησε την ανθρωπότητα
από την αρχή του κόσμου να βαδίσει στο
μονοπάτι της υλικής προόδου, με το οποίο ο
άνθρωπος βρήκε σε κάθε στροφή τους
καρπούς της επιστήμης - άλλους γλυκούς και
άλλους πικρούς.
36. Τώρα είναι η ώρα να καταλάβετε ότι όλο
το φως ανήκει στο Πνεύμα Μου, ότι όλα όσα
είναι ζωή προέρχονται από τη Θεότητά Μου,
επειδή Εγώ είμαι ο μυστικός θησαυρός, η
πηγή και η προέλευση όλης της δημιουργίας.
37 Αυτοί οι αγώνες του πνευματικού εναντίον
του επιστημονικού θα εξαφανιστούν από τη
ζωή των ανθρώπων στο βαθμό που το
πνευματικό θα ενωθεί με την επιστήμη σε ένα
ενιαίο φως που θα φωτίζει την πορεία του
ανθρώπου προς το άπειρο. (233, 25 -34)

Η σχέση μεταξύ θρησκείας και επιστήμης
27. Από την αρχή των καιρών, οι
αγγελιοφόροι του Νόμου και της Διδασκαλίας
του Πνεύματος είχαν ως αντίπαλό τους τον
επιστήμονα. Έχουν ξεσπάσει μεγάλες μάχες
μεταξύ των δύο, και ήρθε η ώρα να σας πω
κάτι γι' αυτές τις μάχες.
28. Δημιούργησα αυτόν τον κόσμο για να
χρησιμεύσει ως προσωρινή κατοικία για τα
ενσαρκωμένα πνεύματα. Αλλά πριν
κατοικήσουν σε αυτό, τους προίκισα με τις
ικανότητες του πνεύματος, του νου και της
βούλησης.
29. Ήξερα εκ των προτέρων το πεπρωμένο και
την εξέλιξη των πλασμάτων μου. Τοποθέτησα
στη γη, στο εσωτερικό της, στην επιφάνειά
της και στην ατμόσφαιρά της όλα τα
απαραίτητα στοιχεία για τη διατήρηση, τη
συντήρηση, την ανάπτυξη, αλλά και την
αναζωογόνηση του ανθρώπου. Αλλά για να
μπορέσει ο άνθρωπος να ανακαλύψει τα
μυστικά της φύσης ως πηγή της ζωής,
επέτρεψα να ξυπνήσει η νοημοσύνη του.
30 Έτσι αποκαλύφθηκαν στον άνθρωπο οι
απαρχές της επιστήμης για την οποία είστε
όλοι ικανοί, αν και πάντα υπήρχαν άνθρωποι
με μεγαλύτερο ταλέντο που είχαν ως
αποστολή να αποσπάσουν από τη φύση το
μυστικό των δυνάμεων και των στοιχείων της
προς όφελος και προς απόλαυση της
ανθρωπότητας.
31. Έστειλα επίσης μεγάλα πνεύματα στη γη
για να σας αποκαλύψουν την υπερφυσική
ζωή -αυτή που είναι πάνω από αυτή τη φύση,
πέρα από την επιστήμη. Μέσω αυτών των
αποκαλύψεων έγινε αντιληπτή η ύπαρξη ενός
παγκόσμιου, ισχυρού, δημιουργικού,
παντοδύναμου και πανταχού παρόντος
Όντος, το οποίο επιφυλάσσει στον άνθρωπο

Η σκληρότητα και η αδικία της γήινης
δικαιοσύνης
38. Έρχομαι για να καταργήσω τους
λανθασμένους νόμους σας, ώστε μόνο αυτοί
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που έχουν διαμορφωθεί με τις εντολές μου
και συνάδουν με τη σοφία μου να σας
κυβερνούν. Οι νόμοι μου χαρακτηρίζονται
από αγάπη, και εφόσον προέρχονται από τη
Θεότητά μου, είναι αμετάβλητοι και αιώνιοι,
ενώ οι δικοί σας είναι παροδικοί και κατά
καιρούς σκληροί και εγωιστικοί.
39 Ο νόμος του Πατέρα είναι φτιαγμένος από
αγάπη, από καλοσύνη, είναι σαν βάλσαμο
που δίνει παρηγοριά και ανυψώνει τον
αμαρτωλό, ώστε να μπορεί να αντέξει την
επανόρθωση των αδικημάτων του. Ο νόμος
της αγάπης του Πατέρα προσφέρει πάντα τη
γενναιόδωρη ευκαιρία ηθικής ανανέωσης σε
αυτόν που παραβαίνει, ενώ οι δικοί σας
νόμοι, αντίθετα, ταπεινώνουν και τιμωρούν
αυτόν που έχει παρανομήσει, και συχνά τους
αθώους και τους αδύναμους.
40 Στη νομολογία σας υπάρχει σκληρότητα,
εκδίκηση και έλλειψη ελέους. Ο νόμος του
Χριστού είναι γεμάτος αγάπη, άπειρη
δικαιοσύνη και ύψιστη ορθότητα. Εσείς οι
ίδιοι είστε οι κριτές σας, εγώ, από την άλλη
πλευρά, είμαι ο ακούραστος υπερασπιστής
σας- αλλά πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν δύο
τρόποι να πληρώσετε για τα λάθη σας: ένας
με αγάπη και ένας με πόνο.
41 Επιλέξτε για τον εαυτό σας, εξακολουθείτε
να απολαμβάνετε το δώρο της ελεύθερης
βούλησης. (17, 46 - 48)
42. Είμαι ο Θείος Κριτής που ποτέ δεν
επιβάλλει βαρύτερη ποινή από αυτή που
είναι η παράβαση. Πόσους από εκείνους που
κατηγορούν τον εαυτό τους ενώπιον Μου,
βρίσκω καθαρούς. Πόσοι, από την άλλη
πλευρά, διατυμπανίζουν την αγνότητά τους
και εγώ τους βρίσκω διεφθαρμένους και
ένοχους.
43 Πόσο άδικη είναι η ανθρώπινη
δικαιοσύνη! Πόσα θύματα κακών δικαστών
εξιλεώνονται για τα εγκλήματα άλλων
ανθρώπων! Πόσοι αθώοι άνθρωποι έχουν δει
τα κάγκελα της φυλακής να κλείνουν μπροστά
στα μάτια τους, ενώ ο ένοχος κυκλοφορεί
ελεύθερος, σέρνοντας αόρατα το βάρος των
κλοπών και των εγκλημάτων του. (135, 2 - 3)
44. Επειδή η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι
ατελής, οι φυλακές σας είναι γεμάτες από
θύματα και οι τόποι εκτέλεσης έχουν λερωθεί
με το αίμα των αθώων. Αχ, πόσους
εγκληματίες βλέπω να απολαμβάνουν
ελευθερία και σεβασμό στον κόσμο, και

πόσους διεφθαρμένους έχετε στήσει μνημεία
για να τιμήσετε τη μνήμη τους!
45. Αν μπορούσατε να δείτε αυτά τα όντα
όταν ζουν στον πνευματικό κόσμο και το φως
ανεβαίνει στα πνεύματά τους! Αντί για
ανούσιες και άχρηστες τιμές, θα τους
στέλνατε μια προσευχή για να τους
παρηγορήσετε στη σοβαρή μετάνοιά τους.
(159, 44 - 45)
Η σκληρόκαρδη αυτοδικία του ανθρώπου
46 Ας είναι η αγάπη που σας καθοδηγεί, ώστε
να γίνετε αληθινοί πρεσβευτές του Θείου
Παρηγορητή. Εσείς, που δεν έχετε πέσει σε
καμία άβυσσο, είστε πάντα πρόθυμοι να
κατηγορήσετε, να κρίνετε. Καταδικάζετε τους
γείτονές σας χωρίς την παραμικρή συμπόνια,
και αυτό δεν είναι το Δόγμα μου.
47. Αν, πριν κρίνετε, ερευνούσατε τον εαυτό
σας και τα σφάλματά σας, σας διαβεβαιώνω
ότι η κρίση σας θα ήταν πιο συμπονετική.
Θεωρείτε κακούς αυτούς που βρίσκονται στις
φυλακές και θεωρείτε ατυχείς αυτούς που
βρίσκονται στα νοσοκομεία. Κρατιέστε
μακριά τους χωρίς να συνειδητοποιείτε ότι
αξίζουν να εισέλθουν στο βασίλειο της
αγάπης μου. Δεν θέλετε να σκέφτεστε ότι και
αυτοί έχουν το δικαίωμα να δέχονται τις
ακτίνες του ήλιου, οι οποίες δημιουργήθηκαν
για να δίνουν ζωή και ζεστασιά σε όλα τα
πλάσματα χωρίς καμία εξαίρεση.
48 Εκείνοι που περικλείονται στους τόπους
εξιλέωσης είναι συχνά καθρέφτες στους
οποίους οι άνθρωποι δεν επιθυμούν να δουν
τον εαυτό τους, επειδή γνωρίζουν ότι η
εικόνα που τους αποκαλύπτει ο καθρέφτης
αυτός θα είναι σε πολλές περιπτώσεις αυτή
της κατηγορίας. (149, 51 - 53)
Η γήινη δικαιοσύνη ως αναγκαίο κακό
49. Ακόμα η δικαιοσύνη που υπάρχει στη γη
δεν δείχνει δίκαια έργα. Μπορώ να δω την
έλλειψη ελέους, την έλλειψη κατανόησης και
τη σκληρότητα των καρδιών. Αλλά ο καθένας
θα λάβει την τέλεια κρίση του.
50 Επέτρεψα αυτές τις δοκιμασίες, και όσο ο
άνθρωπος δεν τηρεί τους νόμους μου, όσο
απομακρύνεται από την υπακοή στις εντολές
τους, θα υπάρχει κάποιος στη γη που θα
λυγίζει την καρδιά του, που θα την
παραβιάζει.
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51. Αν εκπληρώνατε τον Νόμο, δεν θα υπήρχε
ανάγκη για δικαστές στον κόσμο, δεν θα
υπήρχε τιμωρία, δεν θα χρειαζόσασταν
κυβερνήσεις. Ο καθένας θα καθορίζει τις
πράξεις του και όλοι θα κυβερνώνται από
Εμένα. Όλοι σας θα εμπνέεστε από τους
νόμους Μου και οι πράξεις σας θα είναι
πάντα φιλανθρωπικές, με στόχο την
πνευματικότητα και την αγάπη.
52 Αλλά η ανθρωπότητα έχει πέσει σε βαθιές
αβύσσους: η ανηθικότητα, η κακία, η αμαρτία
έχει καταλάβει τις καρδιές των ανθρώπων,
και αυτές είναι οι συνέπειες: πρέπει να πιείτε
πικρά ποτήρια, πρέπει να υποστείτε
ταπείνωση στα χέρια εκείνων των ανθρώπων
που, αν και είναι αδελφοί σας, ασκούν
εξουσία στη γη.
53. Αλλά να είστε ταπεινοί, να υπομένετε τις
κρίσεις με υπομονή, να θυμάστε ότι εγώ είμαι
ο τέλειος Κριτής. (341,53)

του συνείδηση. Αλλά η συγκομιδή σας θα
είναι άλλη προς το παρόν. (125, 16 - 17)
4. Γιατί υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι που,
αφού έμαθαν την ανθρώπινη επιστήμη με τη
χρήση των ικανοτήτων που τους παραχώρησε
ο Δημιουργός, τις χρησιμοποιούν για να
πολεμήσουν και να απορρίψουν τη θεία
επιστήμη; Επειδή η ματαιοδοξία τους δεν
τους επιτρέπει να εισέλθουν στο
θησαυροφυλάκιο του Κυρίου με ταπεινότητα
και σεβασμό, και αναζητούν τον στόχο και τον
θρόνο τους σε αυτόν τον κόσμο. (154, 27)
5 Σήμερα, ο άνθρωπος αισθάνεται υπέροχα,
εξυψώνει την προσωπικότητά του και
ντρέπεται να πει "Θεός". Του δίνει άλλα
ονόματα για να μην εκθέσει την έπαρσή του,
για να μην πέσει από το βάθρο της κοινωνικής
του θέσης. Γι' αυτό Με αποκαλούν: Κοσμική
Νοημοσύνη, Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος.
Αλλά σας δίδαξα να Μου λέτε: "Πατέρα μας",
"Πατέρα μου", όπως σας δίδαξα στη "Δεύτερη
Εποχή". Γιατί οι άνδρες νομίζουν ότι
υποβαθμίζουν ή μειώνουν την
προσωπικότητά τους όταν Με αποκαλούν
"Πατέρα"; (147, 7)
6 Πόσο χαμηλά έχει πέσει ο άνθρωπος στον
υλισμό του, ώστε 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
βεβηλώσει τη ζωή και τη φύση, όπως έχει
κάνει;
7 Σε κάθε έργο που ανακαλύπτει η επιστήμη
σας, είμαι παρών- σε κάθε έργο
αποκαλύπτεται ο νόμος μου και ακούγεται η
φωνή μου. Πώς γίνεται αυτοί οι άνθρωποι να
μην αισθάνονται, να μην βλέπουν, ούτε να
ακούν; Είναι σημάδι προόδου και πολιτισμού
να αρνείσαι την ύπαρξή μου, την αγάπη μου
και τη δικαιοσύνη μου; Τότε δεν είστε πιο
προχωρημένοι από τους πρωτόγονους
ανθρώπους, οι οποίοι ήξεραν να
ανακαλύπτουν σε κάθε δύναμη και θαύμα της
φύσης το έργο ενός θεϊκού, ανώτερου,
σοφού, δίκαιου και ισχυρού Όντος, στο οποίο
απέδιδαν όλο το καλό σε όλα όσα υπάρχουν
και γι' αυτό το λάτρευαν. (175, 72 - 73)
8 Δίνω εκ νέου τον λόγο μου στους
ανθρώπους, για να γνωρίζουν ότι δεν είναι
εγκαταλελειμμένοι, για να ξυπνούν από τη
φωνή του πνεύματός τους και να μαθαίνουν

Κεφάλαιο 50 - Εκπαίδευση και
επιστήμη
Ματαιοδοξία και υπερηφάνεια της γνώσης
1 Ρωτώ τους ανθρώπους της εποχής μας, που
θεωρούν τους εαυτούς τους ως τους πιο
προηγμένους σε όλη την ιστορία αυτού του
κόσμου: Έχετε βρει, με όλα τα προσόντα σας,
κάποια μορφή ειρήνευσης, απόκτησης
δύναμης και ευημερίας χωρίς να σκοτώνετε,
να καταστρέφετε ή να υποδουλώνετε τους
γείτονές σας; Νομίζετε ότι η πρόοδός σας
είναι αληθινή και πραγματική όταν ηθικά
κυλιέστε στη λάσπη και πνευματικά
περιπλανιέστε στο σκοτάδι; Δεν έχω
αντίρρηση για την επιστήμη, αφού Εγώ ο
ίδιος την έχω δώσει στον άνθρωπο- αυτό στο
οποίο έχω αντίρρηση είναι ο σκοπός για τον
οποίο τη χρησιμοποιείτε μερικές φορές. (37,
56)
2 Ανθρωπότητα, κόρη του φωτός, άνοιξε τα
μάτια σου, συνειδητοποίησε ότι ζεις ήδη στην
εποχή του πνεύματος!
3 Γιατί Με ξεχάσατε και θέλατε να μετρήσετε
τη δύναμή σας με τη δική μου; Σας λέω ότι θα
βάλω το σκήπτρο Μου στο χέρι σας την
ημέρα που ένας μελετητής με την επιστήμη
του θα δημιουργήσει ένα ον παρόμοιο με
εσάς, προικίζοντάς το με πνεύμα και δίνοντάς
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ότι μεγάλα θεϊκά θαύματα περιμένουν το
πνεύμα τους μετά από αυτή τη ζωή.
9 Γι' αυτά μίλησα στους ανθρώπους, και το
ίδιο βιώνει και εκείνος που ξέρει να
προσεύχεται για να έρθει σε κοινωνία με το
πνευματικό, όπως το βλέπει και εκείνος που,
μέσω της επιστήμης, εμβαθύνει στα μυστήρια
της φύσης. Με αυτούς τους δύο τρόπους,
τόσο η διάνοια όσο και το πνεύμα θα
ανακαλύπτουν όλο και περισσότερα όσο
περισσότερο αναζητούν.
10. Πότε όμως θα έρθει η ώρα που ο
άνθρωπος θα εμπνέεται από αγάπη για τη
μελέτη και την έρευνά του; Μόνο όταν συμβεί
αυτό θα διαρκέσει το έργο του στον κόσμο.
Όσο το κίνητρο της επιστήμης είναι η
επιθυμία για εξουσία, η αλαζονεία, ο υλισμός
ή το μίσος, οι άνθρωποι θα βιώνουν
αδιάκοπα την επίπληξη των
απελευθερωμένων δυνάμεων της φύσης που
τιμωρούν την απερισκεψία τους.
11. Πόσοι έχουν φουσκώσει με το κακό, με
την αλαζονεία, με τη μάταιη προσπάθειά
τους, πόσοι έχουν φορέσει στέφανα, αν και
είναι άθλιοι και πνευματικά γυμνοί. Πόσο
μεγάλη είναι η αντίθεση ανάμεσα σε αυτό
που θεωρείτε την αλήθεια σας και τη δική
μου αλήθεια! (277, 31 - 32 , 36)

14 Ο άνθρωπος δεν έχει ακόμη ανακαλύψει
την αληθινή επιστήμη - αυτή που
επιτυγχάνεται με τον τρόπο της αγάπης.
15. Δείτε πόσο σας έχει τυφλώσει η
ματαιοδοξία- κάθε έθνος θέλει να έχει τους
μεγαλύτερους λόγιους της γης. Αλήθεια σας
λέω, οι μελετητές δεν έχουν διεισδύσει βαθιά
στα μυστήρια του Κυρίου. Μπορώ να σας πω
ότι η γνώση που έχει ο άνθρωπος για τη ζωή
είναι ακόμη επιφανειακή. (22, 16 - 18)
16 Τι είναι αυτό που επιθυμείτε περισσότερο
σε αυτές τις στιγμές στη γη; Ειρήνη, υγεία και
αλήθεια. Αλήθεια σας λέω, αυτά τα δώρα δεν
θα σας δοθούν από την επιστήμη σας, όπως
την έχετε εφαρμόσει.
17. Οι μορφωμένοι ρωτούν τη Φύση και αυτή
τους απαντά σε κάθε ερώτηση- αλλά πίσω
από αυτές τις ερωτήσεις δεν υπάρχουν πάντα
καλές προθέσεις, καλές διαθέσεις ή
φιλανθρωπία. Οι άνθρωποι είναι ανώριμοι
και αδιανόητοι, που αρπάζουν από τη φύση
τα μυστικά της και βεβηλώνουν το εσώτερο
είναι της - που δεν την τιμούν αντλώντας από
τις πηγές της τα βασικά υλικά για να κάνουν ο
ένας το καλό του άλλου σαν αληθινοί
αδελφοί και αδελφές, αλλά για χάρη
εγωιστικών και ενίοτε ολέθριων σκοπών.
18 όλη η δημιουργία τους μιλάει για Μένα,
και η φωνή τους είναι αυτή της αγάπης- αλλά
πόσο λίγοι ήξεραν πώς να ακούσουν και να
καταλάβουν αυτή τη γλώσσα!
19 αν σκεφτείς ότι η κτίση είναι ναός όπου
κατοικώ, δεν φοβάσαι μήπως ο Ιησούς
εμφανιστεί εκεί, πάρει το μαστίγιο και διώξει
τους εμπόρους και όλους εκείνους που τον
βεβηλώνουν; (26, 34 - 37)
20. Αποκάλυψα στον άνθρωπο το δώρο της
επιστήμης, που είναι το φως. Αλλά ο
άνθρωπος δημιούργησε σκοτάδι με αυτό, και
προκάλεσε πόνο και καταστροφή.
21 Οι άνθρωποι νομίζουν ότι βρίσκονται στην
κορυφή της ανθρώπινης προόδου. Σε αυτό
τους ρωτώ: Έχετε ειρήνη στη γη; Υπάρχει
αδελφοσύνη μεταξύ των ανδρών, ηθική και
αρετή στα σπίτια; Σέβεστε τις ζωές των
συνανθρώπων σας; Έχετε σεβασμό για τους
αδύναμους; - Αλήθεια σας λέω, αν αυτές οι
αρετές ήταν παρούσες μέσα σας, θα είχατε τις
υψηλότερες αξίες της ανθρώπινης ζωής.
22. Μεταξύ των ανθρώπων επικρατεί
σύγχυση, επειδή έχετε τοποθετήσει σε βάθρο
αυτούς που σας οδήγησαν στην καταστροφή.

Οι συνέπειες της υλιστικής λογικής
12. Αν οι άνθρωποι ένιωθαν αληθινή αγάπη
για τους συνανθρώπους τους, δεν θα
χρειαζόταν να υποφέρουν από το χάος στο
οποίο βρίσκονται- όλα μέσα τους θα ήταν
αρμονικά και ειρηνικά. Αλλά δεν κατανοούν
αυτή τη θεϊκή αγάπη και θέλουν μόνο την
επιστημονική αλήθεια, την παράγωγη
αλήθεια - αυτή που μπορούν να αποδείξουν
με τις ανθρώπινες διαδικασίες σκέψης τους:
Θέλουν την αλήθεια που απευθύνεται στον
εγκέφαλο, όχι εκείνη που φτάνει στην καρδιά,
και τώρα έχουν το αποτέλεσμα του υλισμού
τους: μια εγωιστική, ψεύτικη ανθρωπότητα
γεμάτη πόνο. (14, 42)
13 Μην φαντάζεστε τίποτα για τους καρπούς
της επιστήμης σας, γιατί τώρα που έχετε
κάνει τόσο μεγάλη πρόοδο σε αυτήν, η
ανθρωπότητα υποφέρει περισσότερο,
υπάρχει η περισσότερη δυστυχία, ο
συναγερμός, οι ασθένειες και οι
αδελφοκτόνοι πόλεμοι.
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Επομένως, μη ρωτάτε γιατί ήρθα στους
ανθρώπους και αποφύγετε να κρίνετε ότι
κάνω τον εαυτό μου γνωστό μέσω των
αμαρτωλών και των αδαών- διότι δεν είναι
όλα όσα θεωρείτε ατελή. (59, 52 - 54)
23. Ο μελετητής αναζητά την αιτία για όλα
όσα υπάρχουν και όλα όσα συμβαίνουν και
ελπίζει να αποδείξει με την επιστήμη του ότι
δεν υπάρχει καμία αρχή ή αλήθεια έξω από
τη φύση. Αλλά τους θεωρώ ανώριμους,
αδύναμους και αδαείς. (144, 92)
24. Οι επιστήμονες, γεμάτοι ματαιοδοξία,
θεωρούν τις θεϊκές αποκαλύψεις ανάξιες της
προσοχής τους. Δεν θέλουν να ανυψωθούν
πνευματικά στον Θεό, και αν δεν
καταλαβαίνουν κάτι από αυτό που τους
περιβάλλει, το αρνούνται για να μην
χρειαστεί να ομολογήσουν την ανικανότητά
τους και την άγνοιά τους. Πολλοί από αυτούς
θέλουν να πιστεύουν μόνο σε αυτό που
μπορούν να αποδείξουν.
25 Ποια παρηγοριά μπορούν αυτοί οι
άνθρωποι να προσφέρουν στις καρδιές των
γειτόνων τους, αν δεν αναγνωρίζουν την
αρχική αρχή της αγάπης που διέπει τη
δημιουργία και, επιπλέον, δεν κατανοούν το
πνευματικό νόημα της ζωής; (163, 17 - 18)
26 Πόσο πολύ έχει απομακρυνθεί αυτή η
ανθρωπότητα από τις οδηγίες μου! Τα πάντα
σε αυτήν είναι επιφανειακά, ψεύτικα,
εξωτερικά και επιτηδευμένα. Ως εκ τούτου, η
πνευματική της δύναμη είναι μηδενική και
για να αναπληρώσει την έλλειψη δύναμης και
ανάπτυξης του πνεύματός της, έχει πέσει
στην αγκαλιά της επιστήμης και έχει
αναπτύξει τη νοημοσύνη.
27 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 του πνεύματος που δεν έχετε αφήσει
να αναπτυχθεί και να εκδηλωθεί. (275, 46 47)
28. Σήμερα, μέρα με τη μέρα, τρώτε τους
πικρούς καρπούς του δέντρου της επιστήμης,
το οποίο οι άνθρωποι καλλιέργησαν τόσο
ατελώς, επειδή δεν επιδιώξατε την αρμονική
ανάπτυξη όλων των χαρισμάτων σας. Πώς,
λοιπόν, θα μπορούσατε να κατευθύνετε τις
ανακαλύψεις σας και τα έργα σας με καλούς
τρόπους, αφού έχετε εκπαιδεύσει μόνο τη

νοημοσύνη, αλλά έχετε παραμελήσει το
πνεύμα και την καρδιά;
29 Ανάμεσά σας υπάρχουν άνθρωποι που
μοιάζουν με άγρια θηρία, που αφήνουν
ελεύθερα τα πάθη τους, που μισούν τους
γείτονές τους, που διψούν για αίμα, που
επιδιώκουν να κάνουν δούλους τα αδελφά
έθνη.
30. Αν κάποιος πιστέψει ότι η Διδασκαλία
Μου θα μπορούσε να προκαλέσει την ηθική
κατάρρευση του ανθρώπου, αληθινά σας
λέω, βρίσκεται σε μεγάλο σφάλμα- και για να
το αποδείξω αυτό στους αμφισβητίες, τους
υλιστές και τους αλαζόνες αυτής της εποχής,
θα τους επιτρέψω να θερίσουν και να φάνε
τον καρπό της επιστήμης τους μέχρι να
χορτάσουν, μέχρι να ξεφύγει από το μυαλό
τους η ομολογία που Μου λέει: "Πατέρα,
συγχώρεσέ μας, μόνο η δύναμή Σου θα
μπορέσει να σταματήσει τις δυνάμεις που
έχουμε εξαπολύσει στον παραλογισμό μας."
(282, 15 - 17)
31. Η ανθρώπινη επιστήμη έχει φθάσει στο
όριο στο οποίο μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος
με τον υλισμό του. Γιατί η επιστήμη
εμπνευσμένη από το πνευματικό ιδεώδες της
αγάπης, της καλοσύνης και της τελειότητας
μπορεί να πάει πολύ πιο μακριά από ό,τι την
έχετε πάει εσείς.
32 Η απόδειξη ότι η επιστημονική σας
πρόοδος δεν είχε ως κίνητρο την αμοιβαία
αγάπη είναι η ηθική παρακμή των λαών, είναι
οι αδελφοκτόνοι πόλεμοι, είναι η πείνα και η
δυστυχία που επικρατούν παντού, είναι η
άγνοια του πνευματικού. (315,53 - 54)
33. Τι να σας πω για τους σημερινούς
μελετητές σας, για εκείνους που προκαλούν
τη φύση και αψηφούν τις δυνάμεις και τα
στοιχεία της, κάνοντας το καλό να
εμφανίζεται ως κάτι κακό; Μεγάλα βάσανα
θα βιώσουν επειδή έσπασαν και έφαγαν έναν
άγουρο καρπό από το δέντρο της επιστήμης έναν καρπό που θα μπορούσαν να
ωριμάσουν μόνο με αγάπη. (263, 26)
34 Εφόσον η ανθρωπότητα δεν βρίσκεται σε
αρμονία με τον συμπαντικό νόμο που διέπει
όλη τη δημιουργία, θα επέλθει μια
ανεξέλεγκτη κατάσταση, η οποία θα
εκφραστεί με τη βία των δυνάμεων της
φύσης.
35 Ο άνθρωπος έχει διασπάσει τα άτομα, ο
εξελιγμένος εγκέφαλός του χρησιμοποιεί
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αυτή την ανακάλυψη για να αποκτήσει
μεγαλύτερες δυνάμεις και να φέρει τον
θάνατο.
36. Αν ο άνθρωπος είχε αναπτυχθεί
πνευματικά στον ίδιο βαθμό με την επιστήμη
και τη διάνοιά του, θα χρησιμοποιούσε την
ανακάλυψη νέων δυνάμεων της φύσης μόνο
για το καλό της ανθρωπότητας. Αλλά η
πνευματική του καθυστέρηση είναι μεγάληως εκ τούτου, το εγωιστικό του μυαλό
εφάρμοσε τη δημιουργική του δύναμη σε
βάρος της ανθρωπότητας και χρησιμοποίησε
δυνάμεις καταστροφής, απομακρυνόμενο
από τις αρχές της αγάπης και του ελέους του
Ιησού. Επομένως, όταν δείτε την πλημμύρα
της φωτιάς να κατεβαίνει από τον ουρανό,
δεν θα είναι επειδή ανοίγουν οι ίδιοι οι
ουρανοί ή επειδή η φωτιά του ήλιου σας
βασανίζει - όχι, είναι το έργο του ανθρώπου
που θα σπείρει τον θάνατο και την
καταστροφή. (363,23 - 25)
37. Οι λαοί προοδεύουν και οι επιστημονικές
τους γνώσεις αυξάνονται. Αλλά σας ρωτώ:
Ποια είναι αυτή η "σοφία" με την οποία οι
άνθρωποι, όσο περισσότερο διεισδύουν σε
αυτήν, τόσο περισσότερο απομακρύνονται
από την πνευματική αλήθεια στην οποία
βρίσκεται η πηγή και η προέλευση της ζωής;
38 Είναι ανθρώπινη επιστήμη, είναι επιστήμη
όπως την αντιλαμβάνεται μια ανθρωπότητα
που νοσεί από τον εγωισμό και τον υλισμό.
39. Τότε αυτή η γνώση είναι ψευδής και αυτή
η επιστήμη είναι κακή, διότι με αυτήν
δημιουργήσατε έναν κόσμο πόνου. Αντί για
φως, υπάρχει σκοτάδι, γιατί οδηγείτε τα έθνη
όλο και περισσότερο στην καταστροφή.
40 Η επιστήμη είναι φως, το φως είναι ζωή,
είναι δύναμη, υγεία και ειρήνη. Αυτός είναι ο
καρπός της επιστήμης σας; Όχι,
ανθρωπότητα! Γι' αυτό σας λέω: όσο δεν
αφήνετε το φως του Πνεύματος να
διαπεράσει το σκοτάδι του νου σας, τα έργα
σας δεν θα μπορέσουν ποτέ να έχουν υψηλή
και πνευματική προέλευση, δεν θα
μπορέσουν ποτέ να είναι κάτι περισσότερο
από ανθρώπινα έργα. (358, 31 - 34)
41. Οι γιατροί θα κληθούν επίσης. Θα τους
ρωτήσω τι έκαναν με το μυστικό της υγείας
που τους αποκάλυψα και με το θεραπευτικό
βάλσαμο που τους εμπιστεύτηκα. Θα τους
ρωτήσω αν έχουν πραγματικά αισθανθεί τον
ξένο πόνο, αν έχουν σκύψει στο φτωχότερο

στρατόπεδο για να θεραπεύσουν με αγάπη
αυτόν που υποφέρει. Ποια θα είναι η
απάντηση σε Εμένα από εκείνους που
πέτυχαν τη μεγαλοπρέπεια, την ευημερία και
την πολυτέλεια με τον πόνο των
συνανθρώπων τους - έναν πόνο που δεν
ήξεραν πάντα πώς να ανακουφίσουν; Όλοι θα
πρέπει να θέσουν στον εαυτό τους
ερωτήματα μέσα στην καρδιά τους και να
Μου απαντήσουν στο φως της συνείδησής
τους. (63, 62)
42. Πόσοι πνευματικά νεκροί πρέπει να
περιπλανώνται στον κόσμο, περιμένοντας τον
σωματικό θάνατο να τους φέρει στην
παρουσία μου για να ακούσουν τη φωνή του
Κυρίου που τους ανασταίνει στην αληθινή
ζωή και τους χαϊδεύει. Ποια λαχτάρα για
ανανέωση θα μπορούσαν να τρέφουν επί της
γης, θεωρώντας τους εαυτούς τους
αμετάκλητα χαμένους για πάντα, παρόλο που
αισθάνονταν ικανοί για αληθινή μετάνοια και
επανόρθωση της παράβασής τους;
43. Εκτός όμως από εκείνους που είχαν
αρνηθεί τη σωτηρία του πνεύματός τους και
που ήρθαν σε Μένα χωρίς ελπίδα, ήρθαν
στην Παρουσία Μου και εκείνοι που είχαν
καταδικαστεί σε θάνατο από επιστήμονες
όσον αφορά το σώμα. Εγώ, που κατέχω τη
ζωή, τους άρπαξα από τα νύχια του
σωματικού θανάτου. Αλλά τι κάνουν στον
κόσμο εκείνοι στους οποίους έχω εμπιστευθεί
την υγεία του πνεύματος καθώς και την υγεία
του σώματος; Δεν γνωρίζουν το υψηλό
πεπρωμένο που τους έχει εμπιστευθεί ο
Κύριος να εκπληρώσουν; Πρέπει εγώ, που
τους έστειλα ένα μήνυμα υγείας και ζωής, να
δέχομαι αδιάκοπα τις θυσίες τους; (54, 13 14)
Η έμπνευση της νέας επιστημονικής γνώσης
από τον Θεό και τον πνευματικό κόσμο
44. Αν οι επιστήμονες που καθοδηγούν και
αλλάζουν τον κόσμο σας εμπνέονταν από
αγάπη και καλοσύνη, θα είχαν ήδη
ανακαλύψει πόσα πολλά έχω επιφυλάξει για
την επιστήμη αυτής της εποχής από πλευράς
γνώσης, και όχι μόνο αυτό το πολύ μικρό
μέρος για το οποίο υποθέτουν τόσα πολλά.
45 Ο Σολομώντας ονομάστηκε σοφός, επειδή
οι αποφάσεις, οι συμβουλές και τα λόγια του
χαρακτηρίζονταν από σοφία- η φήμη του
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διαδόθηκε πέρα από τα όρια του βασιλείου
του και έφτασε σε άλλες χώρες.
46. Αλλά αυτός ο άνθρωπος, αν και βασιλιάς,
γονάτισε ταπεινά μπροστά στον Κύριό του,
ζητώντας σοφία, δύναμη και προστασία,
επειδή αναγνώρισε ότι ήταν μόνο υπηρέτης
Μου, και μπροστά Μου άφησε το σκήπτρο
και το στέμμα του. Αν όλοι οι λόγιοι, όλοι οι
επιστήμονες ενεργούσαν με τον ίδιο τρόπο πόσο μεγάλη θα ήταν η σοφία τους, πόσες
διδασκαλίες που ήταν άγνωστες μέχρι τώρα
θα τους αποκαλύπτονταν από το βιβλίο μου
της θείας σοφίας! (1,57 - 59)
47. Ρωτήστε τους μελετητές σας, και αν είναι
ειλικρινείς, θα σας πουν ότι ζήτησαν
έμπνευση από τον Θεό. Αλλά θα τους έδινα
περισσότερες εμπνεύσεις αν Μου τις
ζητούσαν με περισσότερη αγάπη για τους
αδελφούς τους και με λιγότερη ματαιοδοξία
για τον εαυτό τους.
48. Αληθινά σας λέω: Όλα όσα έχετε
συσσωρεύσει από αληθινή γνώση είναι από
Μένα- όλα όσα έχουν από το αγνό και το
υψηλό, θα τα χρησιμοποιήσω προς όφελός
σας αυτή τη στιγμή, γι' αυτό σας τα έχω
παραχωρήσει. (17, 59 - 60 o.)
49. Το πνεύμα του ανθρώπου έχει εξελιχθεί,
επομένως η επιστήμη του έχει προοδεύσει.
Του επέτρεψα να γνωρίσει και να
ανακαλύψει αυτά που δεν γνώριζε πριν- αλλά
δεν πρέπει να αφοσιωθεί μόνο σε υλικά έργα.
Του έδωσα αυτό το φως, για να μπορέσει να
εργαστεί για την ειρήνη και την ευτυχία του
στην Πνευματική Ζωή που τον περιμένει. (15,
22)
50. Αν έχετε χρησιμοποιήσει κάποιες από τις
επιστήμες σας για να Με ερευνήσετε και να
Με κρίνετε, δεν σας φαίνεται πιο λογικό να
τις χρησιμοποιήσετε για να ερευνήσετε τον
εαυτό σας μέχρι να συνειδητοποιήσετε τη
φύση σας και να εξαλείψετε τον υλισμό σας;
Μήπως νομίζετε ότι ο Πατέρας σας δεν
μπορεί να σας βοηθήσει στην πορεία των
καλών επιστημών σας; Αλήθεια σας λέω, αν
μπορούσατε να νιώσετε την ουσία της Θεϊκής
αγάπης, η γνώση θα έφτανε εύκολα στο
μυαλό σας, χωρίς να χρειάζεται να κουράζετε
το μυαλό σας και να εξαντλείτε τον εαυτό σας
μελετώντας εκείνες τις γνώσεις που θεωρείτε
βαθιές και που στην πραγματικότητα είναι
προσιτές. (14,44)

51 Στα μεγάλα ανθρώπινα έργα υπάρχει η
επιρροή και η δραστηριότητα υψηλών
πνευματικών όντων που δρουν συνεχώς στο
μυαλό των ανθρώπων και εμπνέουν ή
αποκαλύπτουν το άγνωστο στους
ενσαρκωμένους αδελφούς τους.
Επομένως, λέω στους μελετητές και τους
επιστήμονες όλων των εποχών: Δεν μπορείτε
να υπερηφανεύεστε για όσα καταλαβαίνετε,
ούτε για όσα κάνετε, διότι δεν είναι όλα δικό
σας έργο. Πόσο συχνά υπηρετείτε αυτά τα
πνεύματα για τα οποία σας μιλάω μόνο ως
εργαλεία! Δεν έχετε εκπλαγεί συχνά από το
μέγεθος των ανακαλύψεών σας; Δεν έχετε
παραδεχτεί κρυφά στον εαυτό σας ότι δεν
είστε σε θέση να επιχειρήσετε αυτό που έχετε
ήδη επιτύχει; Ορίστε η απάντηση. Τότε γιατί
καυχιέσαι γι' αυτό; Έχετε επίγνωση ότι το
έργο σας καθοδηγείται από ανώτερα όντα.
Ποτέ μην προσπαθείτε να αλλάξετε τις
εμπνεύσεις τους, γιατί κατευθύνονται πάντα
προς το καλό. (182, 21 - 22)
53. Αφού η ανθρωπότητα έχει γίνει μάρτυρας
της ανάπτυξης της επιστήμης και έχει δει
ανακαλύψεις που δεν θα πίστευε πριν, γιατί
αντιστέκεται να πιστέψει στην ανάπτυξη του
πνεύματος; Γιατί σκληραίνει σε κάτι που το
σταματά και το καθιστά αδρανές;
54. Η διδασκαλία Μου και οι αποκαλύψεις
Μου αυτή την εποχή βρίσκονται σε αρμονία
με την ανάπτυξή σας. Ας μην είναι ο
επιστήμονας υπερόπτης για το υλικό του έργο
και την επιστήμη του, γιατί σε αυτό η
αποκάλυψή Μου και η βοήθεια των
πνευματικών όντων που σας εμπνέουν από το
Πέρα ήταν πάντα παρούσες.
55. Ο άνθρωπος είναι μέρος της Δημιουργίας,
έχει ένα έργο να εκπληρώσει, όπως και όλα
τα πλάσματα του Δημιουργού- αλλά του έχει
παραχωρηθεί πνευματική φύση, νοημοσύνη
και δική του βούληση, ώστε με τη δική του
προσπάθεια να επιτύχει την ανάπτυξη και την
τελείωση του πνεύματος, που είναι το
ανώτερο πράγμα που κατέχει. Μέσω του
πνεύματος ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει
τον Δημιουργό του, να κατανοήσει τα οφέλη
Του και να θαυμάσει τη σοφία Του.
56. Αν, αντί να γίνετε ματαιόδοξοι για τις
γήινες γνώσεις σας, κάνατε όλο το έργο Μου
δικό σας, δεν θα υπήρχαν μυστικά για σας, θα
αναγνωρίζατε τον εαυτό σας ως αδελφούς και
αδελφές και θα αγαπούσατε ο ένας τον άλλον
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όπως σας αγαπώ: η καλοσύνη, το έλεος και η
αγάπη θα ήταν μέσα σας, και επομένως η
ενότητα με τον Πατέρα. (23, 5 - 7)

σύμπαντος και να αισθάνεται τις εκδηλώσεις
της Πνευματικής Ζωής.
63. Διότι η διδασκαλία μου δεν σταματά τα
πνευματικά όντα, ούτε εμποδίζει την
ανάπτυξη του ανθρώπου - αντίθετα, τον
απελευθερώνει και τον φωτίζει, ώστε να
ερευνά, να εξετάζει, να ερευνά και να
αγωνίζεται. Αλλά αυτό που ο άνθρωπος
θεωρεί ως το υψηλότερο σημείο της
διανοητικής του έρευνας δεν είναι σχεδόν η
αρχή! (304, 6)

Η αναγνώριση των επιστημόνων που
εργάζονται προς όφελος της ανθρωπότητας
57 Η ανθρώπινη επιστήμη είναι η επίγεια
ορατή έκφραση της πνευματικής ικανότητας
που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος στην εποχή
μας. Το έργο του ανθρώπου σε αυτή την
εποχή δεν είναι μόνο προϊόν της διάνοιας,
αλλά και της πνευματικής του ανάπτυξης.
(106, 6)
58. Η επιστήμη, η οποία επικεντρώνεται στην
ύλη, σας έχει αποκαλύψει πολλά μυστικά.
Ωστόσο, μην περιμένετε ποτέ από την
επιστήμη σας να σας αποκαλύψει όλα όσα
πρέπει να γνωρίζετε. Η επιστήμη των
ανθρώπων εκείνης της εποχής είχε επίσης
τους προφήτες της, τους οποίους οι άνθρωποι
κορόιδευαν και θεωρούσαν τρελούς. Αλλά
μετά, όταν αυτά που διακήρυτταν
αποδείχθηκαν αληθινά, μείνατε κατάπληκτοι.
(97,19)
59. Δεν αρνούμαι την αναγνώρισή Μου στους
επιστήμονες, αφού τους έχω δώσει το έργο
που επιτελούν. Αλλά σε πολλούς από αυτούς
έλειπε η προσευχή, η φιλανθρωπία και η
ανύψωση του πνεύματος για να γίνουν
αληθινοί βοηθοί των ανθρώπων. (112, 25)
60 Οι σημερινοί άνθρωποι έχουν επεκτείνει
τις αυτοκρατορίες τους, κυριαρχούν και
διασχίζουν ολόκληρη τη γη. Δεν υπάρχουν
πλέον άγνωστες ήπειροι, χώρες ή θάλασσες.
Έφτιαξαν δρόμους στη γη, στη θάλασσα και
στον αέρα, αλλά δεν αρκούνται σε αυτά που
κατέχουν ως κληρονομιά στον πλανήτη τους,
αλλά εξερευνούν και ψάχνουν το στερέωμα,
επιθυμώντας ακόμη μεγαλύτερες κυριαρχίες.
61. Ευλογώ την επιθυμία για γνώση στα
παιδιά μου, και οι φιλοδοξίες τους να γίνουν
σοφοί, σπουδαίοι και δυνατοί βρίσκουν την
ανεπιφύλακτη έγκρισή μου. Αυτό όμως που
δεν εγκρίνει η δικαιοσύνη μου είναι η
ματαιοδοξία στην οποία συχνά στηρίζονται οι
φιλόδοξοι στόχοι τους ή ο εγωιστικός σκοπός
που κατά καιρούς επιδιώκουν. (175, 7 - 8)
62. Έχω προικίσει τον άνθρωπο με νοημοσύνη
που του επιτρέπει να ερευνά τη σύνθεση της
φύσης και τις εκδηλώσεις της, και του έχω
επιτρέψει να συλλογίζεται ένα μέρος του

Κεφάλαιο 51 - Κυβερνήτες,
κατάχρηση εξουσίας και πόλεμοι
Η παροδική αυταπάτη της γήινης δύναμης
και μεγαλοσύνης
1 Εγώ είμαι Εκείνος που βάζω τις δοκιμασίες
στο δρόμο σας για να σταματήσω το πνεύμα
σας όταν απομακρύνεται από τον δρόμο του
Νόμου Μου και θέλει να ζήσει μόνο του
σύμφωνα με το δικό του καλό. Ερευνήστε τον
λόγο των δοκιμασιών, σας επιτρέπω να το
κάνετε, ώστε να επιβεβαιώσετε ότι κάθε μία
από αυτές είναι σαν καλέμι που δουλεύει την
καρδιά σας. Αυτός είναι ένας από τους
λόγους για τους οποίους ο πόνος σας φέρνει
πιο κοντά σε Μένα.
2 Αλλά ο άνθρωπος πάντα αναζητούσε τις
απολαύσεις, ήταν στραμμένος στη δύναμη
και τη μεγαλοπρέπεια, για να υψώσει τον
εαυτό του ως άρχοντα στη γη και να γίνει
κυρίαρχος των αδελφών του.
3 Αφού σας δημιούργησα όλους με την ίδια
αγάπη, γιατί υπήρχαν πάντα εκείνοι που
παριστάνουν τους ανώτερους; Γιατί υπήρχαν
εκείνοι που κυβερνούσαν τους ανθρώπους
υπό την ταπείνωση με το μαστίγιο; Γιατί
υπάρχει εκείνος που απορρίπτει τους
ταπεινούς και του οποίου η καρδιά μένει
ασυγκίνητη όταν προκαλεί πόνο στον πλησίον
του; Επειδή αυτά είναι πνευματικά όντα που
δεν Με έχουν ακόμη αναγνωρίσει ως Πατέρα,
ο οποίος αγαπά όλα τα πλάσματά Του, ούτε
ως τον μοναδικό Κύριο όλων των ζωντανών
όντων.
4. Ως εκ τούτου, υπάρχουν εκείνοι που
σφετερίζονται την εξουσία και αδιαφορούν
για τα ιερά δικαιώματα του ανθρώπου. Με
υπηρετούν ως όργανα της δικαιοσύνης Μου,
και παρόλο που νομίζουν ότι είναι μεγάλοι
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άρχοντες και "βασιλιάδες", δεν είναι παρά
υπηρέτες. Συγχωρέστε τους! (95, 7 - 8)
5 Ιδού οι λαοί και οι άρχοντες της γης. Πόσο
σύντομη είναι η δόξα και η βασιλεία τους.
Σήμερα υψώνονται από τους λαούς τους και
αύριο τους σπρώχνουν από τους θρόνους
τους.
6 Κανείς δεν αναζητά τον θρόνο του σε αυτή
τη ζωή, γιατί με το να σκέφτεται να
προχωρήσει θα εμποδίσει την πορεία του,
ενώ το πεπρωμένο σας είναι να προχωράτε
χωρίς να σταματάτε, μέχρι να φτάσετε στις
πύλες της βασιλείας μου. (124, 31)
7 Αληθινά, σας λέω, οι σημερινοί ισχυροί θα
τελειώσουν, για να δώσουν τη θέση τους σε
εκείνους που, λόγω της αγάπης και του
ελέους προς τους πλησίον τους, θα είναι
μεγάλοι και δυνατοί, ισχυροί και σοφοί.
(128,50)
8. Όσοι άνθρωποι τρέφουν σήμερα μόνο
φιλόδοξες φιλοδοξίες για εξουσία και γήινες
δόξες γνωρίζουν ότι ο πιο ισχυρός αντίπαλός
τους είναι η πνευματικότητα, γι' αυτό και την
πολεμούν. Και αισθανόμενοι τη μάχη που ήδη
πλησιάζει - τη μάχη του πνεύματος ενάντια
στο κακό - φοβούνται ότι θα χάσουν τα
υπάρχοντά τους και, ως εκ τούτου,
αντιστέκονται στο φως που τους εκπλήσσει
συνεχώς με τη μορφή της έμπνευσης. (321,
12)
9. Πόση ανάγκη έχουν όσοι ήταν μεγάλοι και
ισχυροί στη γη και φτάνουν στην πόρτα του
Ουρανού μου, επειδή ξέχασαν τους
πνευματικούς θησαυρούς και τον δρόμο για
την αιώνια ζωή! Ενώ η αλήθεια της Βασιλείας
μου αποκαλύπτεται στους ταπεινούς, είναι
κρυμμένη από τους μορφωμένους και
μορφωμένους, επειδή θα έκαναν στην
πνευματική σοφία ό,τι έκαναν στη γήινη
επιστήμη: θα αναζητούσαν σε αυτό το φως
θρόνους για τη ματαιοδοξία τους και όπλα για
τις διαμάχες τους. (238, 68)

της καταστροφής και του θανάτου. Αυτή ήταν
η συγκομιδή που οι υποστηρικτές τέτοιων
θεωριών έχουν θερίσει εδώ στη γη.
11 Σημειώστε ότι δεν εναντιώθηκα στην
ελευθερία της βούλησης της ανθρωπότητας,
αν και πρέπει να σας πω ότι, χωρίς να θίγεται
αυτή η ελευθερία, η συνείδηση μιλάει
αδιάκοπα στην καρδιά εκείνου που
απομακρύνεται από τη δικαιοσύνη, τη
φιλανθρωπία και τη λογική. (106,11)
12. Αν ο Χριστός επέστρεφε στη γη ως
άνθρωπος σε αυτή την εποχή, δεν θα έλεγε
πλέον στο Γολγοθά: "Πατέρα συγχώρεσε
αυτούς, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν", διότι
τώρα λαμβάνετε σε αφθονία το φως του
Πνεύματος και τα πνευματικά όντα έχουν
εξελιχθεί πολύ. Ποιος δεν γνωρίζει ότι εγώ
είμαι ο δωρητής της ζωής, ώστε να μην
μπορεί κανείς να την κλέψει από τον
συνάνθρωπό του; Αν ο άνθρωπος δεν μπορεί
να δώσει ύπαρξη, δεν έχει δικαίωμα να πάρει
αυτό που δεν μπορεί να δώσει πίσω.
13. Άνθρωποι, νομίζετε ότι εκπληρώνετε τον
νόμο μου μόνο και μόνο επειδή λέτε ότι έχετε
θρησκεία και ότι τηρείτε την εξωτερική
λατρεία; Στο νόμο που σας είπαν; "Δεν θα
σκοτώσεις", αλλά εσείς παραβιάζετε αυτή την
εντολή επειδή χύνετε το αίμα των
συνανθρώπων σας σε χείμαρρους στο βωμό
της αμαρτίας σας. (119, 27 - 28)
14 Προσφέρω ειρήνη στον κόσμο, αλλά η
υπερηφάνεια των εθνών που έχει μεγαλώσει,
με την ψεύτικη δύναμή της και την ψεύτικη
λάμψη της, απορρίπτει κάθε κάλεσμα της
συνείδησης και αφήνεται να παρασυρθεί
μόνο από τις φιλοδοξίες και τα μίση της.
15. Οι άνθρωποι δεν κλίνουν ακόμη προς την
πλευρά της καλοσύνης, της δικαιοσύνης και
της λογικής- οι άνθρωποι εξακολουθούν να
ξεσηκώνονται και να καταδικάζουν την
υπόθεση των γειτόνων τους- εξακολουθούν
να πιστεύουν ότι μπορούν να αποδώσουν
δικαιοσύνη. Δεν νομίζετε ότι αντί για δικαστές
θα έπρεπε να αποκαλούνται δολοφόνοι και
εκτελεστές;
16 Οι άνθρωποι της εξουσίας έχουν ξεχάσει
ότι υπάρχει ένας ιδιοκτήτης όλης της ζωήςόμως, παίρνουν τη ζωή των γειτόνων τους
σαν να τους ανήκει. Τα πλήθη φωνάζουν για
ψωμί, δικαιοσύνη, σπίτι, ρούχα. Τη
δικαιοσύνη θα την εγκαθιδρύσω εγώ, όχι οι

Η υποτιθέμενη χρήση βίας σε ανθρώπους
και έθνη
10. Κοιτάξτε τους ανθρώπους που ηγούνται
των εθνών, δημιουργώντας δόγματα και
επιβάλλοντάς τα στους ανθρώπους. Ο
καθένας διακηρύσσει την ανωτερότητα του
δόγματός του, αλλά σας ρωτώ: Ποιος ήταν ο
καρπός όλων αυτών; Οι πόλεμοι με τα
επακόλουθα της εξαθλίωσης, της δυστυχίας,
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άνθρωποι ούτε τα δόγματά τους. (151, 70 72)
17 Ευλογημένος λαός: Αυτοί οι άνθρωποι που
ξεσηκώνονται γεμάτοι αυταρέσκεια και
διεκδικούν την εξουσία στα έθνη, στους
λαούς της γης, είναι μεγάλα πνευματικά όντα,
προικισμένα με δύναμη και κάτοχοι μεγάλων
αποστολών.
18. Ωστόσο, δεν είναι στην υπηρεσία της
Θεότητάς μου. Δεν έχουν θέσει τις μεγάλες
διαθέσεις και ικανότητές τους στην υπηρεσία
της αγάπης και του ελέους. Έχουν
δημιουργήσει τον κόσμο τους, τον νόμο τους,
τον θρόνο τους, τους υποτελείς τους, τις
περιοχές κυριαρχίας τους και όλα όσα
μπορούν να θέσουν ως στόχο τους.
19 Όταν όμως αισθάνονται ότι ο θρόνος τους
κλονίζεται κάτω από τις επισκέψεις, όταν
αισθάνονται ότι επίκειται η εισβολή ενός
ισχυρού εχθρού, όταν βλέπουν τους
θησαυρούς και το όνομά τους να
κινδυνεύουν, ξεκινούν με όλη τους τη
δύναμη, γεμάτοι με αυταπάτες μεγαλείου, με
γήινη ματαιοδοξία, με μίσος και κακία, και
ρίχνονται στον εχθρό, αδιαφορώντας για το
αν το έργο τους, η ιδέα τους, αφήνει πίσω του
μόνο ίχνη πόνου, καταστροφής και κακού.
Έχουν στο μυαλό τους μόνο την καταστροφή
του εχθρού, την εγκαθίδρυση ενός ακόμα
μεγαλύτερου θρόνου, ώστε να έχουν τη
μεγαλύτερη δυνατή κυριαρχία πάνω στα
έθνη, στα πλούτη, στο καθημερινό ψωμί,
ακόμα και στη ζωή των ανθρώπων. (219, 25)
20 Θα ήταν καιρός να μην υπάρχουν πια στη
γη βασίλεια ή ισχυρά έθνη που καταπιέζουν
τους αδύναμους, και όμως υπάρχουν ως
απόδειξη ότι στον άνθρωπο επικρατούν
ακόμη οι πρωτόγονες τάσεις να ληστεύει τους
αδύναμους με κατάχρηση εξουσίας και να
κατακτά με τη βία. (271, 58)
21. Πόσο απέχουν οι άνθρωποι από το να
κατανοήσουν την πνευματική ειρήνη που
πρέπει να βασιλεύει στον κόσμο!
Προσπαθούν να την επιβάλουν με τη βία και
τις απειλές και με τους καρπούς της
επιστήμης τους, για την οποία καυχώνται.
22. Δεν αρνούμαι καθόλου την πρόοδο των
ανθρώπων ούτε είμαι εναντίον της, διότι
αποτελεί επίσης απόδειξη της πνευματικής
τους εξέλιξης. Αλλά και πάλι σας λέω ότι η
υπερηφάνειά τους για τη χρήση της βίας και
της γήινης δύναμης δεν είναι ευχάριστη

μπροστά Μου. Γιατί αντί να κάνουν τον
σταυρό των ανθρώπων ελαφρύτερο,
βεβηλώνουν με αυτόν 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;
23. Θέλω την ισότητα μεταξύ των παιδιών
Μου, όπως την κήρυξα ήδη στη "Δεύτερη
Εποχή". Αλλά όχι μόνο υλικά, όπως το
αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι. Σας εμπνέω με
την ισότητα της αγάπης, με την οποία σας
κάνω να καταλάβετε ότι είστε όλοι αδελφοί
και αδελφές, παιδιά του Θεού. (246, 61 - 63)
Σκέψεις για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
24 Είναι εποχές δοκιμασίας, πόνου και
δυστυχίας - εποχές κατά τις οποίες η
ανθρωπότητα υφίσταται τις συνέπειες τόσου
αμοιβαίου μίσους και κακής θέλησης.
25 Δείτε τα πεδία των μαχών, όπου ακούτε
μόνο τον βρυχηθμό των όπλων και τις
κραυγές οδύνης των τραυματιών, τα βουνά
των ακρωτηριασμένων πτωμάτων, που
προηγουμένως ήταν δυνατά σώματα νέων
ανθρώπων. Μπορείτε να τους φανταστείτε να
αγκαλιάζουν για τελευταία φορά τη μητέρα,
τη σύζυγο ή το γιο; Ποιος μπορεί να μετρήσει
τον πόνο αυτών των αποχαιρετισμών που δεν
έχει πιει ο ίδιος αυτό το ποτήρι;
26 Χιλιάδες και χιλιάδες αγωνιούντες γονείς,
σύζυγοι και παιδιά είδαν τους αγαπημένους
τους να ξεκινούν για τα πεδία του πολέμου,
του μίσους, της εκδίκησης, εξαναγκασμένοι
από την απληστία και την αλαζονεία κάποιων
ανθρώπων χωρίς φως και χωρίς αγάπη για
τους συνανθρώπους τους.
27 Αυτές οι λεγεώνες των νέων και δυνατών
ανδρών δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν στα
σπίτια τους, επειδή έμειναν κουρελιασμένοι
στα χωράφια- αλλά ιδού, η γη, η Μητέρα Γη,
πιο φιλεύσπλαχνη από τους ανθρώπους, που
κυβερνούν τα έθνη και νομίζουν ότι είναι
άρχοντες στη ζωή των συνανθρώπων τους,
άνοιξε τη μήτρα της για να τους δεχτεί και να
τους σκεπάσει με αγάπη. (9, 63 - 66)
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28 Το Πνεύμα μου παρακολουθεί κάθε
ύπαρξη, και παρακολουθώ ακόμα και την
τελευταία σκέψη σας.
29. Αληθινά σας λέω, ανακάλυψα εκεί, εν
μέσω των στρατών που πολεμούσαν για
γήινες ιδεολογίες και διεκδικήσεις εξουσίας,
ειρηνόφιλους και καλοπροαίρετους
ανθρώπους που είχαν γίνει στρατιώτες με τη
βία, σε στιγμές ηρεμίας. Αναστεναγμοί
ξεφεύγουν από τις καρδιές τους όταν το
όνομά Μου περνάει από τα χείλη τους και
δάκρυα τρέχουν στα μάγουλά τους στη μνήμη
των αγαπημένων τους προσώπων, γονέων,
συζύγων, παιδιών ή αδελφών και αδελφών.
Τότε το πνεύμα τους ανεβαίνει προς Εμένα,
χωρίς άλλο ναό από το ιερό της πίστης του,
χωρίς άλλο βωμό από αυτόν της αγάπης του,
ούτε με άλλο φως από αυτό της ελπίδας του,
ζητώντας συγχώρεση για τις καταστροφές
που προκάλεσε ακούσια με τα όπλα του. Με
αναζητούν για να Μου ζητήσουν με όλη τη
δύναμη της ύπαρξής τους να τους επιτρέψω
να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, ή αν
πρέπει να πέσουν κάτω από το χτύπημα του
εχθρού, τουλάχιστον να καλύψω με τον
μανδύα του ελέους Μου εκείνους που
αφήνουν πίσω στη γη.
30 Όλους εκείνους που ζητούν τη συγχώρεσή
Μου με αυτόν τον τρόπο τους ευλογώ, γιατί
δεν είναι ένοχοι για φόνο- άλλοι είναι οι
δολοφόνοι που, όταν έρθει η ώρα της κρίσης
τους, θα πρέπει να λογοδοτήσουν μπροστά
Μου για όλα όσα έχουν κάνει σε ανθρώπινες
ζωές.
31. Πολλοί από εκείνους που αγαπούν την
ειρήνη αναρωτιούνται γιατί επέτρεψα να
τους οδηγήσω ακόμη και στα πεδία των
μαχών και στους τόπους του θανάτου. Σε
αυτό σας λέω: Αν το ανθρώπινο μυαλό τους
δεν είναι σε θέση να κατανοήσει τον λόγο
που βρίσκεται στην καρδιά όλων αυτών, το
πνεύμα τους γνωρίζει ότι εκπληρώνει μια
εξιλέωση. (22, 52 - 55)
32. Σε όσους Με ακολουθούν, βάζω την
Ειρήνη του Κόσμου στις καρδιές τους για να
στέκονται και να προσεύχονται γι' αυτήν. τα
έθνη σύντομα θα στείλουν τις προσευχές τους
για να Μου ζητήσουν την ειρήνη, την οποία
τους έχω προσφέρει ανά πάσα στιγμή.
33. Πριν, επέτρεψα στους ανθρώπους να
γευτούν τον καρπό των έργων τους, να δουν
ποτάμια ανθρώπινου αίματος να ρέουν και να

βλέπουν εικόνες πόνου, βουνά από πτώματα
και πόλεις που μετατράπηκαν σε ερείπια.
Ήθελα οι άνθρωποι να δουν, με
απολιθωμένες καρδιές, την ερήμωση των
σπιτιών, την απελπισία των αθώων, τις
μητέρες που, εκτός εαυτού από τον πόνο,
φιλούν τα σχισμένα σώματα των παιδιών
τους, να δουν από κοντά όλη την απελπισία,
το φόβο και όλο το θρήνο των ανθρώπων,
ώστε μέσα στην αλαζονεία τους να νιώσουν
την ταπείνωση και η συνείδησή τους να τους
πει ότι το μεγαλείο τους, η δύναμή τους και η
σοφία τους είναι ψέματα, ότι το μόνο
πραγματικά μεγάλο πράγμα προέρχεται από
το Θείο Πνεύμα.
34 Όταν αυτοί οι άνθρωποι ανοίξουν τα μάτια
τους στην αλήθεια, θα φρίξουν - όχι με τη
φρίκη που βλέπουν τα μάτια τους, αλλά με
τον εαυτό τους, και αφού δεν μπορούν να
ξεφύγουν από το βλέμμα και τη φωνή της
συνείδησής τους, θα νιώσουν μέσα τους το
σκοτάδι και τη φωτιά των τύψεων- γιατί θα
πρέπει να δώσουν λογαριασμό για κάθε ζωή,
για κάθε πόνο, ακόμα και για την τελευταία
σταγόνα αίματος που χύθηκε για λογαριασμό
τους. (52, 40)
35 Βήμα-βήμα τα έθνη πηγαίνουν προς την
κοιλάδα (του θανάτου), όπου
συγκεντρώνονται για να κριθούν.
36. Κι όμως, ακόμα εκείνοι οι άνθρωποι που
κάνουν πόλεμο και των οποίων τα χέρια είναι
λερωμένα με το αίμα των συνανθρώπων τους,
τολμούν να λένε το όνομά μου. Είναι αυτά τα
άνθη ή οι καρποί της διδασκαλίας που σας
δίδαξα; Δεν μάθατε από τον Ιησού πώς
συγχώρεσε, πώς ευλόγησε αυτόν που τον
τραυμάτισε και πώς ακόμη και στον θάνατο
έδωσε ζωή στους δήμιους του;
37. Οι άνθρωποι έχουν αμφισβητήσει τον
λόγο Μου και έχουν παραμελήσει την πίστηγι' αυτό, έχουν εναποθέσει όλη τους την
εμπιστοσύνη στη βία. Τότε τους επέτρεψα να
δουν οι ίδιοι το λάθος τους, θερίζοντας τους
καρπούς των έργων τους, γιατί μόνο έτσι θα
ανοίξουν τα μάτια τους για να καταλάβουν
την αλήθεια. (119, 31 - 33)
Το κατακριτέο και το παράλογο των
πολέμων
38. Είναι καιρός η αγάπη, η συγχώρεση και η
ταπεινοφροσύνη να ξεπηδήσουν από τις
καρδιές των ανθρώπων, ως αληθινά όπλα για
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την αντιμετώπιση του μίσους και της
αλαζονείας. Όσο το μίσος συναντά το μίσος
και η αλαζονεία την αλαζονεία, τα έθνη θα
καταστρέφουν το ένα το άλλο και δεν θα
υπάρχει ειρήνη στις καρδιές.
39. Οι άνθρωποι δεν θέλησαν να καταλάβουν
ότι μπορούν να βρουν την ευτυχία και την
πρόοδό τους μόνο στην ειρήνη, και τρέχουν
πίσω από τα ιδανικά της εξουσίας και του
ψεύτικου μεγαλείου τους, χύνοντας το αίμα
των συνανθρώπων τους, καταστρέφοντας
ζωές και καταστρέφοντας την πίστη των
ανθρώπων. (39, 29 - 30)
40 Το 1945 έφερε μαζί του τις τελευταίες
σκιές του πολέμου. Το δρεπάνι κατέκοψε
χιλιάδες υπάρξεις και χιλιάδες πνευματικά
όντα επέστρεψαν στην Πνευματική Στέγη. Η
επιστήμη κατέπληξε τον κόσμο και έκανε τη
γη να τρέμει με τα όπλα καταστροφής της. Οι
νικητές έγιναν δικαστές και εκτελεστές των
ηττημένων. Ο πόνος, η δυστυχία και η πείνα
εξαπλώθηκαν, αφήνοντας στο πέρασμά τους
χήρες, ορφανά και κρύο. Πληγές
περιπλανιόντουσαν από έθνος σε έθνος, και
ακόμη και οι δυνάμεις της φύσης άφησαν να
ακουστεί η φωνή της δικαιοσύνης και της
αγανάκτησης για τόσα πολλά κακά. Ένα πεδίο
συντριμμιών καταστροφής, θανάτου και
ερήμωσης είναι το σημάδι που άφησε στο
πρόσωπο του πλανήτη ο άνθρωπος που
αποκαλεί τον εαυτό του πολιτισμένο. Αυτή
είναι η συγκομιδή που Μου προσφέρει αυτή
η ανθρωπότητα. Αλλά σας ρωτώ: Είναι αυτή η
συγκομιδή άξια να μπει στις αποθήκες Μου;
Αξίζει ο καρπός της κακίας σας να γίνει
αποδεκτός από τον Πατέρα σας; αληθινά σας
λέω, αυτό το δέντρο είναι κάθε άλλο παρά
αυτό που θα μπορούσατε να είχατε φυτέψει
αν είχατε υπακούσει στη Θεία Εντολή που
σας λέει να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. (145,
29)
41. Πότε θα επιτύχετε την ειρήνη του νου,
όταν δεν έχετε επιτύχει ούτε την ειρήνη της
καρδιάς; - Σας λέω, μέχρι να καταστραφεί και
το τελευταίο αδελφοκτόνο όπλο, δεν θα
υπάρξει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων.
Αδελφοκτόνα όπλα είναι όλα εκείνα με τα
οποία οι άνθρωποι αφαιρούν ο ένας τη ζωή
του άλλου, καταστρέφουν τα ήθη, στερούν
την ελευθερία, την υγεία, την ψυχική ηρεμία
ή καταστρέφουν την πίστη. (119, 53)

42. Θα αποδείξω στην ανθρωπότητα ότι τα
προβλήματά της δεν θα λυθούν με τη βία και,
όσο κάνει χρήση καταστροφικών και
δολοφονικών όπλων, δεν θα μπορέσει να
δημιουργήσει ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων,
όσο τρομερά και τρομερά και αν φαίνονται
αυτά τα όπλα. Αντιθέτως, θα προκαλέσουν
μόνο μεγαλύτερο μίσος και μεγαλύτερη
επιθυμία για εκδίκηση. Μόνο η συνείδηση, η
λογική και τα αισθήματα φιλανθρωπίας θα
μπορέσουν να αποτελέσουν τα θεμέλια πάνω
στα οποία θα στηριχθεί η εποχή της ειρήνης.
Αλλά για να λάμψει αυτό το φως μέσα στους
ανθρώπους, πρέπει πρώτα να αδειάσουν το
δισκοπότηρο του πόνου μέχρι την τελευταία
σταγόνα. (160, 65)
43. Αν η καρδιά του ανθρώπου δεν ήταν τόσο
σκληρή, ο πόνος του πολέμου θα ήταν
αρκετός για να τον κάνει να αναλογιστεί τα
λάθη του και θα επέστρεφε στον δρόμο του
φωτός. Όμως, αν και έχει ακόμη την πικρή
ανάμνηση εκείνων των σφαγών, ετοιμάζεται
για έναν νέο πόλεμο.
44. Πώς μπορείτε να υποθέσετε ότι εγώ, ο
Πατέρας, η Θεία Αγάπη, θα μπορούσα να σας
τιμωρήσω μέσω πολέμων; Πιστεύετε
πραγματικά ότι αυτός που σας αγαπά με
τέλεια αγάπη και που επιθυμεί να αγαπάτε ο
ένας τον άλλον μπορεί να σας δώσει έγκλημα,
αδελφοκτονία, δολοφονία, εκδίκηση και
καταστροφή; Δεν καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά
οφείλονται στον υλισμό που οι άνθρωποι
έχουν συσσωρεύσει στις καρδιές τους; (174,
50 - 51)
45. Δημιούργησα τον άνθρωπο από την αρχή
ελεύθερο, αλλά η ελευθερία του συνοδεύεται
πάντοτε από το φως της συνείδησης. Παρ'
όλα αυτά, δεν άκουσε τη φωνή του
εσωτερικού του κριτή και απομακρύνθηκε
από την οδό του Νόμου, μέχρι που
δημιούργησε αυτούς τους φονικούς,
αιματηρούς και τερατώδεις πολέμους, στους
οποίους το παιδί ξεσηκώθηκε εναντίον του
πατέρα, επειδή απομακρύνθηκε από κάθε
έννοια ανθρωπιάς, ελέους, σεβασμού και
πνευματικότητας.
46. Οι άνθρωποι θα έπρεπε από καιρό να
έχουν αποφύγει την καταστροφή και τους
πολέμους για να γλιτώσουν από το θλιβερό
καθήκον της εξιλέωσης. Να ξέρετε ότι αν δεν
καταφέρουν να εξαγνιστούν με το καλό πριν
φτάσουν σε Μένα, θα πρέπει να τους στείλω
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ξανά σε εκείνη την κοιλάδα των δακρύων και
του αίματος. Γιατί όσοι ζουν με μια έννοια
αντίθετη προς την τελειότητα δεν θα
μπορέσουν να έρθουν σε Μένα. (188, 6 - 7)
47 Δεν είναι όλοι οι άνδρες στο ίδιο επίπεδο
κατανόησης. Ενώ κάποιοι ανακαλύπτουν
θαύματα σε κάθε στροφή, άλλοι θεωρούν τα
πάντα ατελή. Ενώ ορισμένοι ονειρεύονται την
ειρήνη ως το αποκορύφωμα της
πνευματοποίησης και της ηθικής του κόσμου,
άλλοι διακηρύσσουν ότι οι πόλεμοι είναι
αυτοί που οδηγούν την ανάπτυξη της
ανθρωπότητας.
48 Σ' αυτό σας λέω: Οι πόλεμοι δεν είναι
απαραίτητοι για την ανάπτυξη του κόσμου.
Αν οι άνθρωποι τις χρησιμοποιούν για τους
φιλόδοξους και εγωιστικούς σκοπούς τους,
αυτό οφείλεται στην πραγμάτωση στην οποία
βρίσκονται όσοι τις ευνοούν. Μεταξύ αυτών,
μερικοί πιστεύουν μόνο στην ύπαρξη σε
αυτόν τον κόσμο, χωρίς να γνωρίζουν ή να
αρνούνται την Πνευματική Ζωή- αλλά μεταξύ
των ανθρώπων θεωρούνται επιστήμονες.
Επομένως, είναι απαραίτητο να γνωρίσουν
όλοι αυτή την αποκάλυψη. (227, 69-70)

3 Έχετε μπροστά στα μάτια σας το
παράδειγμα του Ισραήλ, όπως καταγράφηκε
στην ιστορία, όταν περιπλανήθηκε για μεγάλο
χρονικό διάστημα στην έρημο. Αγωνίστηκαν
για να ξεφύγουν από την αιχμαλωσία και την
ειδωλολατρία της Αιγύπτου, αλλά και για να
φτάσουν σε μια χώρα ειρήνης και ελευθερίας.
4 Σήμερα, όλη αυτή η ανθρωπότητα είναι σαν
εκείνον τον λαό στην αιχμαλωσία του Φαραώ.
Τα δόγματα, οι δοξασίες και οι νόμοι
επιβάλλονται στους ανθρώπους. Τα
περισσότερα έθνη είναι σκλάβοι άλλων που
είναι ισχυρότεροι. Ο σκληρός αγώνας για
επιβίωση και η καταναγκαστική εργασία κάτω
από τα μαστίγια της πείνας και της
υποβάθμισης είναι το πικρό ψωμί που τρώει
σήμερα ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας.
5 Όλα αυτά προκαλούν στις καρδιές των
ανθρώπων όλο και περισσότερο τη λαχτάρα
για απελευθέρωση, για ειρήνη, για μια
καλύτερη ζωή. (115, 41 - 43)
6. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος θα έπρεπε να
είναι το σπίτι μιας οικογένειας που
περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα, είναι το
μήλο της έριδος και η αφορμή για παράλογη
προσπάθεια για εξουσία, για προδοσία και
πόλεμο. Αυτή η ζωή, η οποία θα έπρεπε να
χρησιμοποιείται για μελέτη, για πνευματική
περισυλλογή και για την προσπάθεια
επίτευξης της αιώνιας ζωής με τη χρήση των
δοκιμασιών και των μαθημάτων προς όφελος
του πνεύματος, έχει παρερμηνευτεί από τον
άνθρωπο με αποτέλεσμα να επιτρέπει στην
καρδιά του να δηλητηριαστεί από τη
δυσαρέσκεια, την πικρία, τον υλισμό και τη
δυσαρέσκεια. (116, 53)
7 Εσείς, φτωχοί λαοί της γης, μερικοί
υποδουλωμένοι, άλλοι καταπιεσμένοι, και οι
υπόλοιποι εκμεταλλευόμενοι από τους ίδιους
τους ηγέτες και τους εκπροσώπους τους!
8 Η καρδιά σας δεν αγαπάει πλέον αυτούς
που σας κυβερνούν στη γη, επειδή η
εμπιστοσύνη σας διαψεύστηκε. Δεν πιστεύετε
πλέον στη δικαιοσύνη ή τη μεγαλοψυχία των
δικαστών σας, δεν πιστεύετε πλέον στις
υποσχέσεις, στα λόγια ή στα χαμογελαστά
πρόσωπα. Είδατε την υποκρισία να κατακτά
τις καρδιές και να εγκαθιδρύει την
αυτοκρατορία του ψεύδους, της ψευτιάς και
της εξαπάτησης στη γη.
9. Φτωχοί λαοί, εσείς που κουβαλάτε στους
ώμους σας τον μόχθο σαν αβάσταχτο φορτίο -

Κεφάλαιο 52 - Η αδικία και η πτώση
της ανθρωπότητας
Η υποταγή και η εκμετάλλευση των
αδυνάτων από τους ισχυρούς
1 Αν οι άνθρωποι καταλάβαιναν ότι η γη
δημιουργήθηκε για όλους, και αν ήξεραν πώς
να μοιράζονται με δίκαιο τρόπο με τους
συνανθρώπους τους τους υλικούς και
πνευματικούς θησαυρούς με τους οποίους
είναι γεμάτη η ύπαρξή τους, σας λέω
ειλικρινά, ήδη εδώ σε αυτή τη γη θα αρχίζατε
να αισθάνεστε την ειρήνη της Πνευματικής
Βασιλείας. (12, 71)
2 Δεν νομίζετε ότι ο διαχωρισμός της
ανθρωπότητας σε λαούς και φυλές είναι κάτι
πρωτόγονο; δεν σκέφτεστε ότι αν η πρόοδος
ήταν αληθινή στον πολιτισμό σας, για τον
οποίο είστε τόσο υπερήφανοι, δεν θα
κυριαρχούσε πλέον ο νόμος της βίας και της
κακίας, αλλά όλες οι πράξεις της ζωής σας θα
διέπονταν από τον νόμο της συνείδησης; - Και
εσείς, λαέ, μην αποκλείετε τον εαυτό σας από
αυτή την κρίση, γιατί ακόμη και ανάμεσά σας
ανακαλύπτω αγώνες και διαιρέσεις. (24, 73)
- το μεξικανικό κοινό
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τον μόχθο που δεν είναι πλέον εκείνος ο
ευλογημένος νόμος με τον οποίο ο άνθρωπος
λάμβανε όλα όσα ήταν απαραίτητα για τη
συντήρησή του, αλλά που έχει μετατραπεί σε
έναν απελπισμένο και φοβερό αγώνα για την
επιβίωση. Και τι παίρνουν οι άνθρωποι για να
θυσιάσουν τη δύναμή τους και τη ζωή τους;
Ένα ασήμαντο κομμάτι ψωμί, ένα ποτήρι με
πίκρα.
10 αλήθεια, σας λέω, δεν είναι αυτή η τροφή
που έβαλα στη γη για τη δική σας
ευχαρίστηση και διατήρηση- είναι το ψωμί
της διχόνοιας, της ματαιοδοξίας, των
απάνθρωπων συναισθημάτων - εν ολίγοις, η
απόδειξη της έλλειψης ή της απουσίας
πνευματικής ωριμότητας εκείνων που
κυβερνούν την ανθρώπινη ζωή σας.
11 Βλέπω ότι παίρνετε ο ένας το ψωμί του
άλλου, ότι αυτοί που επιθυμούν την εξουσία
δεν αντέχουν να βλέπουν τους άλλους να
έχουν κάτι, επειδή θέλουν τα πάντα για τον
εαυτό τους- ότι οι ισχυροί παίρνουν το ψωμί
των αδυνάτων, και οι τελευταίοι πρέπει να
αρκούνται να βλέπουν τους ισχυρούς να
τρώνε και να απολαμβάνουν.
12 Τώρα σας ρωτώ: Σε τι συνίσταται η ηθική
πρόοδος αυτής της ανθρωπότητας; Πού είναι
η ανάπτυξη των ευγενέστερων
συναισθημάτων τους;
13 Αληθινά, σας λέω, στις ημέρες που ο
άνθρωπος ζούσε σε σπηλιές και σκεπάζονταν
με δέρματα, άρπαζε επίσης τροφή ο ένας από
το στόμα του άλλου, ο ισχυρότερος έπαιρνε
επίσης το μεγαλύτερο μέρος, ο κόπος των
αδυνάτων ήταν επίσης προς όφελος εκείνων
που τους υπέταξαν με τη βία, οι άνθρωποι, οι
φυλές και τα έθνη σκότωναν επίσης ο ένας
τον άλλον.
14 Ποια είναι λοιπόν η διαφορά ανάμεσα στη
σημερινή ανθρωπότητα και στην
ανθρωπότητα εκείνων των ημερών;
15. Ναι, γνωρίζω ήδη ότι θα Μου πείτε ότι
έχετε επιτύχει πολλές προόδους - γνωρίζω ότι
θα Με αναφέρετε στον πολιτισμό σας και την
επιστήμη σας. Αλλά τότε θα σας πω ότι όλα
αυτά είναι μόνο η μάσκα της υποκρισίας πίσω
από την οποία κρύβετε τα αληθινά σας
συναισθήματα και τα πρωτόγονα ένστικτά
σας, επειδή δεν έχετε κάνει την παραμικρή
προσπάθεια να αναπτύξετε το πνεύμα σας, να
εκπληρώσετε το Νόμο Μου.

16 Δεν σας λέω να μην ψάχνετε επιστημονικά
- όχι, το αντίθετο: αναζητήστε, ερευνήστε,
αναπτύξτε και αυξήστε τις γνώσεις και την
ευφυΐα σας στην υλική ζωή, αλλά να είστε
φιλεύσπλαχνοι μεταξύ σας, να σέβεστε τα
ιερά δικαιώματα των γειτόνων σας, να
κατανοήσετε ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος
που να εξουσιοδοτεί τον άνθρωπο να
διαθέσει τη ζωή του συνανθρώπου του - με
λίγα λόγια, άνδρες, κάντε κάτι, εν ολίγοις,
άνδρες, κάντε κάτι για να εφαρμόσετε την
ύψιστη εντολή μου "αγαπάτε αλλήλους" στη
ζωή σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να ξεφύγετε
από την ηθική και πνευματική στασιμότητα
στην οποία έχετε περιπέσει, και έτσι ώστε,
όταν πέσει το πέπλο του ψεύδους που
κάλυπτε το πρόσωπό σας, το φως σας να
διαπεράσει, η ειλικρίνεια να λάμψει και η
ειλικρίνεια να εισέλθει στη ζωή σας. Τότε
μπορείτε δικαίως να πείτε ότι έχετε
σημειώσει πρόοδο.
17 Να γίνετε πνευματικά δυνατοί
ακολουθώντας τις διδασκαλίες μου, ώστε στο
μέλλον τα λόγια σας να επιβεβαιώνονται
πάντα με πραγματικά έργα ελέους, σοφίας
και αδελφοσύνης. (325, 10 - 20)
18 Σας στέλνω την ειρήνη μου- αλλά,
πραγματικά, σας λέω: Όσο υπάρχουν
άνθρωποι που έχουν όλα τα απαραίτητα και
ξεχνούν εκείνους που πεθαίνουν από πείνα,
δεν θα υπάρχει ειρήνη στη γη.
19 Η ειρήνη δεν βασίζεται σε ανθρώπινες
δόξες ούτε σε πλούτη. Βασίζεται στην καλή
θέληση, στην αμοιβαία αγάπη - στο να
υπηρετεί και να σέβεται ο ένας τον άλλον.
Μακάρι ο κόσμος να καταλάβαινε αυτές τις
οδηγίες! Οι έχθρες θα εξαφανίζονταν και η
αγάπη θα ανθούσε στην ανθρώπινη καρδιά.
(165, 71 - 72)
Η διαφθορά της ανθρωπότητας
20 Η ανθρωπότητα είναι ναυαγισμένη μέσα
σε μια καταιγίδα αμαρτιών και κακίας. Δεν
είναι μόνο ο άνθρωπος, όταν μεγαλώνει, που
κηλιδώνει το πνεύμα του επιτρέποντας στα
πάθη του να αναπτυχθούν- το παιδί βιώνει
επίσης την ανατροπή της βάρκας στην οποία
ταξιδεύει.
21 Ο Λόγος Μου, γεμάτος αποκαλύψεις,
υψώνεται στη μέση αυτής της ανθρωπότητας
σαν ένας τεράστιος φάρος, δείχνοντας την
αληθινή διαδρομή στους ναυαγούς και
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αναζωογονώντας την ελπίδα σε όσους ήταν
κοντά στο να χάσουν την πίστη τους. (62, 44)
22 Την ίδια στιγμή που η ανθρωπότητα
πολλαπλασιάστηκε, πολλαπλασιάστηκε και η
αμαρτία της. Δεν λείπουν από τον κόσμο
πόλεις όπως τα Σόδομα και τα Γόμορρα, των
οποίων η αγανάκτηση αντηχεί σε όλη τη γη
και δηλητηριάζει τις καρδιές. Από εκείνες τις
αμαρτωλές πόλεις δεν έχουν απομείνει ούτε
ίχνη- ωστόσο οι κάτοικοί τους δεν ήταν
υποκριτές, αφού αμάρτησαν μέρα μεσημέρι.
23 Αλλά αυτή η σημερινή ανθρωπότητα, που
κρύβεται στο σκοτάδι για να μπορεί να
ικανοποιεί τα πάθη της, και που μετά
προσποιείται τη δικαιοσύνη και την αγνότητα,
θα έχει πιο σκληρή κρίση από τα Σόδομα.
24. Είναι η ανθυγιεινή κληρονομιά όλων των
προηγούμενων γενεών, των οποίων οι
εξαρτήσεις, τα ελαττώματα και οι ασθένειες
φέρουν τους καρπούς τους σε αυτή την
εποχή. Είναι το δέντρο του κακού που έχει
αναπτυχθεί στις καρδιές των ανθρώπων - ένα
δέντρο που έχει καρποφορήσει μέσω των
αμαρτιών και του οποίου ο καρπός συνεχίζει
να βάζει σε πειρασμό γυναίκα και άνδρα,
ρίχνοντας νέες καρδιές από μέρα σε μέρα.
25 Κάτω από τη σκιά αυτού του δέντρου
βρίσκονται άνδρες και γυναίκες χωρίς τη
δύναμη να απελευθερωθούν από την επιρροή
του. Υπάρχουν κατεστραμμένες αρετές,
στιγματισμένη ανθρώπινη αξιοπρέπεια και
πολλές ακρωτηριασμένες ζωές που μένουν
πίσω.
26. Δεν είναι μόνο οι ενήλικες που έλκονται
από τις απολαύσεις του κόσμου και της
σάρκας και τρέχουν πίσω από αυτές- ακόμη
και οι νέοι, ακόμη και τα παιδιά, σε όλους
αυτούς έχει έρθει το δηλητήριο που έχει
συσσωρευτεί με την πάροδο του χρόνου- και
εκείνοι που έχουν καταφέρει να ξεφύγουν
από την ολέθρια επίδραση του κακού - τι
κάνουν για εκείνους που έχουν
παραστρατήσει; Τους κρίνουν, τους
καταδικάζουν και αγανακτούν με τις πράξεις
τους. Λίγοι είναι εκείνοι που προσεύχονται
για εκείνους που έχουν παρεκκλίνει από το
μονοπάτι, και ακόμη λιγότεροι είναι εκείνοι
που αφιερώνουν ένα μέρος της ζωής τους
στην καταπολέμηση του κακού.
27. Αληθινά σας λέω, η βασιλεία μου δεν θα
εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στους ανθρώπους όσο
το δέντρο του κακού έχει ακόμα ζωή. Αυτή η

δύναμη πρέπει να καταστραφεί- γι' αυτό είναι
απαραίτητο να κατέχουμε το σπαθί της
αγάπης και της δικαιοσύνης - το μόνο που δεν
μπορεί να αντισταθεί η αμαρτία. Καταλάβετε
ότι όχι οι κρίσεις ή οι τιμωρίες, αλλά η αγάπη,
η συγχώρεση και το έλεος, η ουσία της
Διδασκαλίας μου, θα είναι το φως που θα
φωτίζει τα μονοπάτια σας και η διδασκαλία
που θα φέρει τη σωτηρία στην ανθρωπότητα.
(108, 10 - 14)
28 Ο υλισμός σας μετέτρεψε την Εδέμ που
εμπιστεύτηκα στον άνθρωπο σε κόλαση.
29 Λάθος είναι η ζωή που κάνουν οι
άνθρωποι, λάθος οι απολαύσεις τους, η
δύναμή τους και ο πλούτος τους, λάθος η
μόρφωση και η επιστήμη τους.
30. Πλούσιοι και φτωχοί, όλοι σας ασχολείστε
με τα χρήματα, η κατοχή των οποίων είναι
απατηλή. Ανησυχείτε για τον πόνο και την
αρρώστια και τρέμετε 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
διέθετε ο άνθρωπος στην πραγματικότητα
πνεύμα.
31. Ο κόσμος και η ύλη νίκησαν προσωρινά το
πνεύμα, το οδήγησαν σταδιακά πίσω στη
δουλεία και τελικά ματαίωσαν την αποστολή
του στην ανθρώπινη ζωή. Γιατί δεν
συνειδητοποιείτε σταδιακά οι ίδιοι ότι η
πείνα, η δυστυχία, ο πόνος και η αγωνία που
ταλανίζουν τη ζωή σας δεν είναι παρά η πιστή
αντανάκλαση της δυστυχίας και του πόνου
του πνεύματός σας; (272, 29 - 32)
32. Ο κόσμος έχει ανάγκη τον λόγο Μου, οι
λαοί και τα έθνη έχουν ανάγκη τις
διδασκαλίες Μου για την αγάπη. Ο άρχοντας,
ο επιστήμονας, ο δικαστής, ο πάστορας, ο
δάσκαλος - όλοι χρειάζονται το φως της
αλήθειας μου, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο
έχω έρθει αυτή την εποχή για να φωτίσω τον
άνθρωπο στο πνεύμα, την καρδιά και το νου
του. (274, 14)
33. Ακόμα ο πλανήτης σας δεν είναι τόπος
αγάπης, αρετής ή ειρήνης. Στέλνω στον κόσμο
σας αγνά πνεύματα και εσείς μου τα
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επιστρέφετε ακάθαρτα, επειδή οι ζωές των
ανθρώπων είναι διαποτισμένες από την
αμαρτία και τη διαφθορά.
34. Βλέπω τις αρετές σαν μικρά,
απομονωμένα φώτα ανάμεσα στα πνεύματα,
που μαστιγώνονται από τις θύελλες του
εγωισμού, της εκδίκησης και του μίσους.
Αυτός είναι ο καρπός που Μου προσφέρει η
ανθρωπότητα. (318, 33 - 34)

στο χέρι Μου να την εκτελέσω. Γι' αυτό σας
λέω: Παρακολουθήστε και εκπληρώστε τις
εντολές Μου για αγάπη και συγχώρεση. (105,
16 - 19)
40. Κοιτάξτε αυτόν τον κόσμο - περήφανος,
προκλητικός και υπερόπτης για όλα τα έργα
των ανθρώπων, με τα οποία καταπλήσσουν
τις γενιές αυτού του αιώνα. Στην πλειονότητά
τους, δεν πιστεύουν στο πνευματικό, ούτε το
αγαπούν. Επομένως, δεν προσεύχονται, ούτε
υπακούουν στον νόμο μου. Παρ' όλα αυτά,
είναι ικανοποιημένοι και υπερήφανοι που
μπορούν να παρουσιάσουν έναν κόσμο
γεμάτο θαύματα που δημιούργησαν με τη
βοήθεια της επιστήμης τους.
41. Αλλά αυτόν τον εκπληκτικό κόσμο των
ανθρώπων, τον οποίο έχτισαν κατά τη
διάρκεια αιώνων επιστήμης, αγώνων,
πολέμων και δακρύων, θα τον καταστρέψουν
ακόμη με τα ίδια τους τα χέρια και τα ίδια
τους τα όπλα. Πλησιάζει ήδη ο καιρός που η
ανθρωπότητα θα συνειδητοποιήσει τη μη
βιωσιμότητα και την αδυναμία των έργων της,
από τα οποία έλειπε η αγάπη, η δικαιοσύνη
και η γνήσια επιθυμία για τελειότητα.
42. Σύντομα θα μάθετε ότι χωρίς τον Θεό δεν
είστε τίποτα, ότι μόνο από Εμένα μπορείτε να
λάβετε τη δύναμη, τη ζωή και τη νοημοσύνη
για να δημιουργήσετε μια αρμονική ύπαρξη
μεταξύ του πνευματικού και του φυσικού
μέρους του ανθρώπου. (282, 9 - 11)
43. Οι άνθρωποι μιλούν για περασμένους
χρόνους, για αρχαιότητα, για αιώνες και
ατέλειωτους αιώνες, αλλά εγώ σε βλέπω
ακόμα μικρό. Βλέπω ότι πνευματικά έχετε
ωριμάσει πολύ λίγο. Στα μάτια μου, ο κόσμος
σας βρίσκεται ακόμη σε νηπιακή ηλικία,
ακόμη και αν σας φαίνεται ότι έχετε
ωριμάσει.
44. Όχι, ανθρωπότητα, όσο δεν είναι το
Πνεύμα αυτό που δίνει αυτές τις αποδείξεις
ωριμότητας, ανοδικής ανάπτυξης, τελειότητας
και προόδου στους διάφορους τομείς της
ζωής σας, αναπόφευκτα θα Μου
παρουσιάζετε ανθρώπινα έργα που είναι
σπουδαία μόνο φαινομενικά, αλλά τα οποία,
λόγω της έλλειψης αγάπης, είναι χωρίς ηθικό
περιεχόμενο και δεν διαρκούν. (325, 62 - 63)
45. Τώρα είναι μια αποφασιστική στιγμή για
τα πνεύματα, πραγματικά μια στιγμή αγώνα.
Τα πάντα είναι διαμάχη και αγώνας. Αυτός ο
πόλεμος λαμβάνει χώρα στην καρδιά κάθε

Ο ανεστραμμένος κόσμος μιας ανώριμης
ανθρωπότητας
35 Έχετε άρχοντες, στις καρδιές των οποίων
δεν υπάρχει δικαιοσύνη και γενναιοδωρία για
να κυβερνήσουν τον λαό τους, επειδή
κυνηγούν τον ευτελή στόχο της εξουσίας και
του πλούτου - ανθρώπους που ισχυρίζονται
ότι είναι εκπρόσωποί μου και δεν γνωρίζουν
καν την αγάπη για τον πλησίον τους γιατρούς που δεν γνωρίζουν την ουσία της
αποστολής τους, που είναι το έλεος - και
δικαστές που συγχέουν τη δικαιοσύνη με την
εκδίκηση και καταχρώνται τον νόμο για
βλαβερούς σκοπούς.
36 Κανένας άνθρωπος που περπατάει
στραβά, και αποστρέφει τα μάτια του από το
φως που έχει μέσα του ως φάρο της
συνείδησής του, δεν έχει ιδέα για την κρίση
που κάνει για τον εαυτό του.
37 Υπάρχουν επίσης εκείνοι που έχουν
σφετεριστεί καθήκοντα που δεν τους ανήκουν
και οι οποίοι, με τα λάθη τους, αποδεικνύουν
ότι στερούνται απολύτως τις απαραίτητες
ικανότητες για να φέρουν εις πέρας το έργο
που ανέλαβαν αυτοβούλως.
38 Παρομοίως, μπορεί να βρείτε λειτουργούς
του Θεού που δεν είναι, επειδή δεν έχουν
σταλεί γι' αυτό το σκοπό - ανθρώπους που
ηγούνται εθνών και δεν είναι ικανοί να
κατευθύνουν ούτε τα δικά τους βήματα δασκάλους που στερούνται το χάρισμα της
διδασκαλίας και που, αντί να διαδίδουν φως,
μπερδεύουν το νου - γιατρούς που στην
καρδιά τους δεν έχει χτυπήσει κανένα
αίσθημα συμπόνιας μπροστά στον πόνο του
άλλου και που δεν γνωρίζουν ότι αυτός που
πραγματικά κατέχει αυτό το χάρισμα είναι
απόστολος του Χριστού.
39. Όλες οι θεμελιώδεις αρχές Μου έχουν
βεβηλωθεί από τους ανθρώπους, αλλά τώρα
έχει έρθει η ώρα που όλα τα έργα τους θα
κριθούν. Αυτή είναι η κρίση Μου, αφού είναι
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ανθρώπου, στους κόλπους των οικογενειών,
σε όλους τους θεσμούς, σε όλους τους λαούς,
σε όλες τις φυλές.
46 Όχι μόνο στο γήινο επίπεδο, αλλά και στην
πνευματική κοιλάδα υπάρχουν μάχες.
Πρόκειται για τη Μεγάλη Μάχη, η οποία έχει
δει με συμβολική μορφή τους προφήτες
άλλων εποχών και η οποία εμφανίζεται
επίσης στα οράματα των προφητών ή μάντεις
αυτής της εποχής.
47 Αλλά αυτή η μάχη που διεξάγεται και που
κλονίζει τα πάντα δεν γίνεται κατανοητή από
την ανθρωπότητα, παρόλο που είναι μέρος
και μάρτυρας αυτής ακριβώς της μάχης.
48 Η πορεία της ανθρωπότητας επιταχύνεται
στις μέρες μας - αλλά πού πηγαίνει; Πού
πηγαίνει ο άνθρωπος με τόση βιασύνη;
Βρίσκει την ευτυχία σε αυτό το ιλιγγιώδες
μονοπάτι, επιτυγχάνει την πολυπόθητη
ειρήνη, τη λαμπρή ζωή που κάθε καρδιά
επιθυμεί εγωιστικά;
49. Σας λέω ότι αυτό που στην
πραγματικότητα επιτυγχάνει ο άνθρωπος με
την ορμητικότητά του είναι η πλήρης
εξάντληση. Η κούραση της ζωής και η κόπωση
είναι αυτό προς το οποίο ο νους και η καρδιά
του ανθρώπου πηγαίνουν, και αυτή η
άβυσσος δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον
άνθρωπο.
50 Σε αυτή την άβυσσο θα πέσει, και μέσα σε
αυτή την πλήρη εξάντληση, σε αυτό το χάος
των μίσους, των απολαύσεων, των
ανικανοποίητων επιθυμιών για εξουσία, της
αμαρτίας και της μοιχείας, της βεβήλωσης
των πνευματικών και ανθρώπινων νόμων, το
πνεύμα του θα υποστεί έναν φαινομενικό
"θάνατο", η καρδιά του έναν προσωρινό
"θάνατο".
51. Εγώ όμως θα κάνω τον άνθρωπο να
αναστηθεί από αυτόν τον "θάνατο" στη ζωή.
Θα τον κάνω να βιώσει την ανάστασή του, και
σε αυτή τη νέα ζωή, να αγωνιστεί για την
αναγέννηση όλων των ιδανικών, για την
αναβίωση όλων των αρχών και όλων των
αρετών, που είναι χαρακτηριστικά και
κληρονομιά του πνεύματος, που είναι η
καταγωγή τους. Γιατί από Μένα βγήκε το
Πνεύμα, από Μένα πήρε ζωή, από την
τελειότητά Μου ήπιε, από τη χάρη Μου
χόρτασε. (360,6-8)

XII Κρίση και εξαγνισμός της
ανθρωπότητας
Κεφάλαιο 53 - Ο καιρός της κρίσης
είναι εδώ
Συγκομιδή των καρπών του ανθρώπινου
σπόρου
1 Αγαπητοί μαθητές, αυτοί οι καιροί είναι
καιροί κρίσης για την ανθρωπότητα. Έχει
παρέλθει η προθεσμία για να αρχίσετε να
πληρώνετε τα χρέη σας. Τώρα προλαβαίνετε
τη συγκομιδή των προηγούμενων σπορών, το
αποτέλεσμα ή τις συνέπειες των έργων σας.
2 Υπάρχει καιρός για τον άνθρωπο να κάνει το
έργο του, και άλλος καιρός για να
λογοδοτήσει για όσα έκανε- ο τελευταίος
είναι ο καιρός στον οποίο ζείτε. Γι' αυτό όλοι
υποφέρετε και κλαίτε. Όπως ακριβώς έχετε
μια εποχή σποράς και μια άλλη θερισμού,
έτσι και ο Θεός έχει μια εποχή που σας
παραχώρησε για να εκπληρώσετε τον νόμο
Του και μια άλλη για να κάνετε γνωστή τη
δικαιοσύνη Του.
3. Ζείτε τώρα στον καιρό της Θείας Κρίσης. Ο
πόνος σε κάνει να κλαις, η ανθρωπότητα
εξαγνίζεται με τα δάκρυά της, γιατί κανείς δεν
γλιτώνει την επανόρθωση.
4 Αυτές είναι εποχές κρίσης, κατά τις οποίες
πρέπει να προβληματιστείτε για το
πεπρωμένο σας, ώστε μέσω της περισυλλογής
και της πνευματοποίησης να ακούσετε τη
φωνή της συνείδησης, η οποία δεν
παραπλανά ούτε εξαπατά, αλλά σας οδηγεί
στο μονοπάτι της ειρήνης. (11, 58 - 61)
5. Αυτή είναι η ώρα της κρίσης για την
ανθρωπότητα. Άνθρωπος προς άνθρωπο,
λαός προς λαό και έθνος προς έθνος
κρίνονται από τη Θεότητά μου. Ωστόσο, οι
άνθρωποι δεν το έχουν παρατηρήσει αυτό,
ούτε γνωρίζουν σε ποια εποχή ζουν. Γι' αυτό,
έχω έρθει με το Πνεύμα και έχω στείλει την
ακτίνα Μου στον ανθρώπινο νου, και μέσω
της διαμεσολάβησής της σας αποκάλυψα
ποιος σας μιλάει, σε ποια εποχή ζείτε και ποιο
είναι το καθήκον σας. (51, 61)
6 Αληθινά, σας λέω: Ζείτε ήδη στην "Ημέρα
του Κυρίου", βρίσκεστε ήδη υπό την κρίση
Του. Ζωντανοί και νεκροί κρίνονται αυτή τη
στιγμή, οι πράξεις του παρελθόντος και του
παρόντος ζυγίζονται σε αυτές τις ζυγαριές
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[της κρίσης]. Ανοίξτε τα μάτια σας, για να
γίνετε μάρτυρες ότι η θεία δικαιοσύνη γίνεται
αισθητή παντού. (76, 44)
7 από τα αρχαία χρόνια σας μίλησα για την
κρίση, και τώρα είναι ο καιρός που
αναγγέλθηκε, τον οποίο οι προφήτες
περιέγραψαν σαν να ήταν ημέρα.
8 Ο λόγος τού Θεού σας είναι βασιλικός
λόγος, και δεν ανακαλείται. Τι σημασία έχει
το γεγονός ότι έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια
από το ίδιο; Το θέλημα του Πατέρα είναι
αμετάβλητο και πρέπει να εκπληρωθεί.
9 Αν οι άνθρωποι, εκτός από το να πιστεύουν
στον λόγο μου, ήξεραν πώς να προσέχουν και
να προσεύχονται, δεν θα ξαφνιάζονταν ποτέ.
Αλλά είναι άπιστοι, ξεχασιάρηδες, άπιστοι,
και όταν έρχεται η δοκιμασία, την αποδίδουν
σε τιμωρία, σε εκδίκηση ή στην οργή του
Θεού. Σε αυτό σας λέω ότι κάθε δίκη
ανακοινώνεται εκ των προτέρων, ώστε να
είστε προετοιμασμένοι. Επομένως, πρέπει να
είστε πάντα ξύπνιοι.
10 Ο κατακλυσμός, η καταστροφή των
πόλεων από φωτιά, οι εχθρικές επιδρομές, οι
πληγές, οι λοιμοί, οι λιμοί και οι άλλες
θλίψεις είχαν προαναγγελθεί σε όλους τους
λαούς της γης, για να προετοιμαστείτε και να
μην αιφνιδιαστείτε. Ακριβώς όπως και
σήμερα, από την αγάπη του Θεού κατέβαινε
πάντα ένα μήνυμα επαγρύπνησης και
προετοιμασίας, ώστε οι άνθρωποι να
αφυπνιστούν, να προετοιμαστούν και να
γίνουν δυνατοί. (24, 74 - 77)
11 Σας λέω: αν και είναι αλήθεια ότι αυτός ο
κόσμος αντιμετωπίζει πολύ μεγάλες
δοκιμασίες, εντούτοις οι ημέρες του πόνου θα
συντομευτούν- γιατί ο πόνος των ανθρώπων
θα είναι τόσο μεγάλος που θα κάνει τους
ανθρώπους να ξυπνήσουν, να σηκώσουν τα
μάτια τους προς Εμένα και να ακούσουν τη
φωνή της συνείδησής τους, η οποία θα
απαιτήσει από αυτούς την εκπλήρωση του
Νόμου Μου.
12 Η δικαιοσύνη μου θα εξαλείψει κάθε κακό
που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Πριν από
αυτό, θα ερευνήσω τα πάντα: Θρησκευτικές
κοινότητες, επιστήμες και κοινωνικοί θεσμοί,
και τότε το δρεπάνι της Θείας Δικαιοσύνης θα
περάσει από πάνω τους, κόβοντας τα ζιζάνια
και αφήνοντας το σιτάρι. Κάθε καλό σπόρο
που βρίσκω στις καρδιές των ανθρώπων θα
τον διαφυλάξω, ώστε να συνεχίσει να

βλασταίνει στα μυαλά των ανθρώπων. (119,
10 - 11)
Εξαγνισμός της ανθρωπότητας στην κρίση
13. Πόσο ακόμα θα πρέπει να εξελιχθούν οι
άνθρωποι ώστε να κατανοήσουν την αγάπη
μου και να αισθανθούν την παρουσία μου
μέσω της συνείδησης; Όταν οι άνθρωποι
ακούσουν τη φωνή μου να τους συμβουλεύει
και εκπληρώσουν το νόμο μου, αυτό θα είναι
ένα σημάδι ότι οι καιροί του υλισμού έχουν
τελειώσει γι' αυτούς.
14 Προς το παρόν θα πρέπει να
εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται με
πολλούς τρόπους από τις δυνάμεις της φύσης
μέχρι να πειστούν ότι υπάρχουν ανώτερες
δυνάμεις έναντι των οποίων ο υλισμός του
ανθρώπου είναι πολύ μικρός.
15 Η γη θα σείεται, τα νερά θα εξαγνίσουν
τους ανθρώπους, και η φωτιά θα τους
εξαγνίσει.
16 Όλα τα στοιχεία και οι δυνάμεις της φύσης
θα γίνουν αισθητά στη γη όπου οι άνθρωποι
δεν έχουν μάθει να ζουν σε αρμονία με τη
ζωή που τους περιβάλλει.
17 Έτσι, η φύση δεν επιδιώκει την
καταστροφή εκείνων που την μολύνουνεπιδιώκει μόνο την αρμονία μεταξύ του
ανθρώπου και όλων των πλασμάτων.
18 Αν η κρίση τους γίνεται όλο και πιο
εμφανής, αυτό οφείλεται στο ότι οι
παραβάσεις των ανθρώπων και η μη
συμμόρφωσή τους με τους νόμους έχουν
επίσης γίνει μεγαλύτερες. (40, 20 - 25)
19 Το χέρι του ανθρώπου έφερε κρίση επάνω
του. Μια καταιγίδα μαίνεται στο μυαλό του,
μια θύελλα μαίνεται στην καρδιά του, και όλα
αυτά αποκαλύπτονται και στη φύση. Τα
στοιχεία της εξαπολύονται, οι εποχές γίνονται
άκακες, οι πληγές αναδύονται και
πολλαπλασιάζονται, και αυτό επειδή οι
αμαρτίες σας αυξάνονται και προκαλούν
ασθένειες, και επειδή η ανόητη και αλαζονική
επιστήμη δεν αναγνωρίζει την τάξη που όρισε
ο Δημιουργός.
20. Αν σας το έλεγα αυτό, δεν θα το
πιστεύατε. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να
μπορείτε να πιάνετε με τα χέρια σας το
αποτέλεσμα των έργων σας, ώστε να
απογοητεύεστε από αυτά. Αυτή τη στιγμή
έχετε φτάσει σε εκείνη τη στιγμή της ζωής σας
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κατά την οποία βιώνετε το αποτέλεσμα όλων
όσων έχετε σπείρει. (100, 6 - 7)
21 Η ζωή στη γη συνοδεύτηκε πάντα από
δοκιμασίες και εξιλέωση για τον άνθρωποαλλά ποτέ αυτό το ταξίδι της εξέλιξης δεν
ήταν τόσο γεμάτο πόνο όσο τώρα, ποτέ το
ποτήρι δεν ήταν τόσο γεμάτο πίκρα.
22 Αυτή τη στιγμή, οι άνθρωποι δεν
περιμένουν μέχρι την ενηλικίωση για να
αντιμετωπίσουν τον αγώνα της ζωής. Πόσα
πλάσματα γνωρίζουν τις απογοητεύσεις, τον
ζυγό, τα χτυπήματα, τα εμπόδια και τις
αποτυχίες από την παιδική ηλικία. Μπορώ να
σας πω περισσότερα: σε αυτούς τους
καιρούς, ο πόνος του ανθρώπου αρχίζει πριν
ακόμα γεννηθεί, δηλαδή ήδη από τη μήτρα
της μητέρας του.
23 Μεγάλο είναι το χρέος της εξιλέωσης των
όντων που έρχονται στη γη αυτή την εποχή!
Αλλά θα πρέπει να θυμάστε ότι όλα τα δεινά
που υπάρχουν στον κόσμο είναι έργο του
ανθρώπου. Υπάρχει μεγαλύτερη τελειότητα
στη δικαιοσύνη μου από το να επιτρέψω ότι
οι ίδιοι που έσπειραν τον δρόμο της ζωής με
αγκάθια πρέπει τώρα να τα θερίσουν; (115,
35 - 37)
24 δεν μπορείτε να κατανοήσετε το
παγκόσμιο σχέδιο σωτηρίας μου- αλλά σας
δίνω να μάθετε ένα μέρος του, ώστε να
συμμετέχετε στο έργο μου.
25. 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.
26. Από τα πρώτα χρόνια, οι άνθρωποι
λερώνονταν αδιάκοπα, μέχρι που
σκοτείνιασαν τις ευαισθησίες και το μυαλό
τους, δημιουργώντας για τον εαυτό τους μια
άρρωστη, ανήσυχη και θλιβερή ζωή. Αλλά
τώρα έχει έρθει η ώρα του εξαγνισμού. (274,
11 - 12)
27. Για όλα τα πνεύματα, ο καιρός του
θερισμού έχει έρθει, και γι' αυτό βλέπετε
σύγχυση μεταξύ των ανθρώπων. Αλλά
πραγματικά, σας λέω, σε αυτό το χάος, ο
καθένας θα θερίσει το δικό του σπόρο.
28. Τι θα συμβεί όμως σε εκείνα τα παιδιά
μου που παραβιάζουν συνεχώς τον νόμο μου;
Αληθινά, όλοι όσοι κοιμούνται και δεν θέλουν
να μελετήσουν και να προσέξουν τις οδηγίες
μου, θα καταληφθούν από τις δοκιμασίες σαν
ανεμοστρόβιλος που θα τους ρίξει κάτω. Αλλά

για όλους εκείνους που έχουν υπακούσει στις
οδηγίες μου, θα είναι σαν μια ευθυμία για
την εκπλήρωση του καθήκοντός τους, σαν μια
όμορφη ανταμοιβή που τους δίνει ο Θεός.
(310, 7)
29 Εκείνη τη στιγμή, αυτός που δεν είναι
έτοιμος να ανανεωθεί, θα πρέπει να γνωρίσει
τη μεγαλύτερη πίκρα και θα απομακρυνθεί
από τη γη, χάνοντας την πολύτιμη ευκαιρία
να εξιλεωθεί για τις παραβάσεις του και να
συμφιλιωθεί με το νόμο, την αλήθεια και τη
ζωή.
30. Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που
περνούν από αυτή την υλική ζωή στην
Πνευματική Στέγη με την ειρήνη και την
ικανοποίηση που τους δίνει το εκπληρωμένο
καθήκον, θα αισθάνονται φωτισμένοι από το
φως Μου- αλλά αν είναι ανάμεσα σε εκείνους
που πρέπει να μετενσαρκωθούν ξανά, θα
τους προετοιμάσω πριν επιστρέψουν στην
ανθρώπινη ζωή, ώστε να μπορέσουν να
ανέβουν σε αυτήν καθαροί,
πνευματοποιημένοι και με μεγαλύτερη
σοφία. (91, 38 - 39)
Η αγάπη του Θεού στην κρίση
31 Ο πόνος έχει χύσει όλο το περιεχόμενό του
στον κόσμο και γίνεται αισθητός με χίλιες
διαφορετικές μορφές.
32 Σε τι τρομερή βιασύνη ζείτε,
ανθρωπότητα! Πόσο επίπονα ζυμώνετε τη
ζύμη για το καθημερινό ψωμί! Ως εκ τούτου,
οι άνδρες καταναλώνουν τον εαυτό τους πριν
από την ώρα τους, οι γυναίκες γερνούν
πρόωρα, τα κορίτσια μαραίνονται σε πλήρη
άνθιση και τα παιδιά μουδιάζουν σε τρυφερή
ηλικία.
33. Μια εποχή πόνου, πικρίας και δοκιμασιών
είναι αυτή η εποχή στην οποία ζείτε τώρα.
Ωστόσο, θέλω να βρείτε την ειρήνη, να
πετύχετε την αρμονία, να διώξετε τον πόνο.
Γι' αυτό εμφανίζομαι με πνεύμα και σας
στέλνω τον λόγο Μου, που είναι δρόσος
παρηγοριάς, θεραπείας και ειρήνης στο
πνεύμα σας.
34 Ακούστε τον λόγο μου, που είναι η
ανάσταση και η ζωή. Σε αυτό θα ανακτήσετε
την πίστη, την υγεία και τη χαρά να
αγωνιστείτε και να ζήσετε. (132, 42 - 45)
35. Σήμερα είναι η εποχή της μεγαλύτερης
ανταμοιβής για το πνεύμα. Η κρίση μου έχει
ανοίξει, και τα έργα του καθενός έχουν
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τοποθετηθεί σε μια κλίμακα. Παρόλο που
αυτή η κρίση είναι δύσκολη και θλιβερή για
τα πνεύματα, ο Πατέρας είναι κοντά τους, ο
οποίος είναι περισσότερο στοργικός Πατέρας
παρά κριτής. Η αγάπη της Μαρίας, της
Συνήγορού σας, σας περιβάλλει επίσης. (153,
16)
36 Η δικαιοσύνη Μου ήρθε, ανθρωπότητα, θα
ταπεινώσει την αλαζονεία του ανθρώπου, για
να τον κάνει να συνειδητοποιήσει πόσο
μικρός είναι μέσα στην κακία του και τον
υλισμό του.
37. Ναι, άνθρωποι, θα ρίξω τον άνθρωπο στην
ψεύτικη μεγαλοσύνη του, επειδή θέλω να δει
το φως Μου και να σηκωθεί, ώστε να γίνει
μεγάλος στην αλήθεια. Γιατί θέλω να είστε
γεμάτοι φως, γενναιοδωρία, καλοσύνη,
δύναμη και σοφία. (285, 15 - 16)
38. Η ανθρωπότητα Με παρεξηγεί και
αρνείται την παρουσία Μου σε αυτή την
εποχή. Αλλά θα τους κάνω να δουν ότι
εκδηλώνω τη δικαιοσύνη Μου με αγάπη και
έλεος, ότι δεν έρχομαι με το μαστίγιο για να
τους προκαλέσω πόνο - ότι το μόνο που θέλω
είναι να τους ανεβάσω στη ζωή της χάρης και
να τους εξαγνίσω με το κρυστάλλινο νερό που
είναι ο λόγος Μου, η αλήθεια Μου.
39. Ο κόσμος δεν έχει μάθει τη διδασκαλία
Μου και έχει θρέψει την ειδωλολατρία και
τον φανατισμό του. Γι' αυτό, τώρα περνάει
από το μεγάλο χωνευτήρι και πίνει το ποτήρι
του πόνου: γιατί ο υλισμός της την έχει
απομακρύνει από Μένα. (334, 29 - 30)
40. Τώρα η ανθρωπότητα, χωρισμένη σε
λαούς, φυλές, γλώσσες και χρώματα,
λαμβάνει από το Θείο Πνεύμα Μου το
αντίστοιχο μερίδιο της κρίσης της, τις
δοκιμασίες που αναλογούν στον καθένα, τον
αγώνα, το καμίνι και την εξιλέωση που έχω
προβλέψει για κάθε άνθρωπο και κάθε φυλή.
41 Αλλά ξέρετε ότι η κρίση μου έχει ως βάση
την αγάπη, ότι οι δοκιμασίες που στέλνει ο
Πατέρας στους ανθρώπους είναι δοκιμασίες
αγάπης - ότι όλα οδηγούν στη σωτηρία, στο
καλό, ακόμη και αν φαίνεται ότι υπάρχει
δυστυχία, καταδίκη ή δυστυχία σε αυτές τις
επισκέψεις.
42 Πίσω από όλα αυτά υπάρχει η ζωή, η
διατήρηση του πνεύματος, η λύτρωση αυτού.
Πάντα ο Πατέρας περιμένει τον "Άσωτο Υιό"
για να τον αγκαλιάσει με τη μεγαλύτερη
αγάπη. (328, 11)

Κεφάλαιο 54 - Αγώνας
κοσμοθεωριών, θρησκειών και
εκκλησιών
Πνευματικές μάχες πριν από τη βασιλεία της
ειρήνης του Χριστού στη γη
1 Όπως ακριβώς σας ανακοίνωσα στη
"Δεύτερη Εποχή" τη Δευτέρα Παρουσία μου,
έτσι και τώρα σας ανακοινώνω τον "πόλεμο"
των δογμάτων, των κοσμοθεωριών και των
θρησκειών ως προπαρασκευαστικό
προμήνυμα της εγκαθίδρυσης της βασιλείας
μου της πνευματοποίησης μεταξύ των
ανθρώπων.
2 Ο Λόγος Μου, σαν φλεγόμενη ρομφαία, θα
καταστρέψει τον φανατισμό που έχει τυλίξει
τους ανθρώπους για αιώνες, θα σκίσει το
πέπλο της άγνοιάς τους και θα δείξει το
φωτεινό, λαμπερό μονοπάτι που οδηγεί σε
Μένα. (209, 10 - 11)
3 Για να εδραιωθεί η ειρήνη της βασιλείας
μου μεταξύ των ανθρώπων, πρέπει πρώτα να
διεξαχθεί ο "πόλεμος" των δογμάτων πίστης,
των θρησκειών και των ιδεολογιών - μια
σύγκρουση στην οποία κάποιοι αντιτάσσουν
το όνομά μου και την αλήθεια μου στα ψευδή
είδωλα των άλλων και στην οποία το ένα
δόγμα πολεμά το άλλο.
4. Αυτή θα είναι η νέα μάχη, η πνευματική
μάχη όπου οι ψεύτικοι θεοί θα γκρεμιστούν
από τα βάθρα τους και θα πέσουν, και κάθε
ψέμα που πιστεύατε ότι είναι αληθινό θα
αποκαλυφθεί για πάντα. Τότε θα δείτε την
αλήθεια να αναδύεται ακτινοβόλα μέσα από
αυτό το χάος της σύγχυσης και του σκότους.
(121, 40)
5. Ο πνευματισμός προκαλεί μια παγκόσμια
μάχη μεταξύ κοσμοθεωριών, δογμάτων και
θρησκευτικών αιρέσεων. Αλλά μετά από αυτή
τη σύγκρουση, αυτή η Διδασκαλία θα φέρει
την ευλογημένη ειρήνη στους ανθρώπους,
την οποία τόσο πολύ χρειάζονται, και θα
κάνει τον ήλιο της θείας μου δικαιοσύνης να
λάμψει πάνω σε όλα τα πνευματικά όντα.
(141, 11)
6 Σας προετοιμάζω και σας προειδοποιώ εν
όψει της εποχής της σύγχυσης των
κοσμοθεωριών, ώστε να απαλλαγείτε από την
εσωτερική πάλη του νου και τα βασανιστήρια
των σκέψεων.
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7 Διότι όλες οι κοσμοθεωρίες, τα δόγματα, οι
θεολογίες, οι φιλοσοφίες και οι δοξασίες της
ανθρωπότητας θα κλονιστούν, συμβολίζοντας
μια καταιγίδα, μια αληθινή θύελλα του
πνεύματος, στα ταραγμένα κύματα της
οποίας πρέπει να πλεύσετε σύμφωνα με το
θέλημά μου και να παραμείνετε στην κορυφή
μέχρι να τελειώσει η καταιγίδα και το
σκοτάδι.
8 Δεν σας δίνω καλύτερη συνταγή για να
ξεπεράσετε αυτή τη δοκιμασία σώοι και
αβλαβείς από την προσευχή και την τήρηση
του λόγου μου, με την οποία η πίστη σας θα
αισθάνεται ακατάπαυστα ενισχυμένη.
9 Αυτή η μάχη των κοσμοθεωριών, αυτή η
σύγκρουση δοξασιών και ιδεολογιών, αυτή η
μάχη είναι απολύτως αναγκαία, ώστε να
βγουν στην επιφάνεια όλες οι αδυναμίες και
τα λάθη που έχουν συσσωρευτεί στο βάθος
κάθε λατρείας και κάθε θεσμού.
10 Μόνο μετά από αυτή την "καταιγίδα" θα
μπορέσει να ξεκινήσει ένας ηθικός και
πνευματικός εξαγνισμός των ανθρώπωνεπειδή θα δουν την αλήθεια να έρχεται στο
φως, θα την αναγνωρίσουν, θα την
αισθανθούν μέσα τους και δεν θα μπορούν
πλέον να τρέφονται με φαντασιώσεις και
προσχήματα.
11 Όπως κάθε άνθρωπος οικειοθελώς και εξ
ολοκλήρου για τον εαυτό του αξιοποιεί τη
ζωτική επίδραση του ήλιου στο σώμα του,
αναγνωρίζοντας ότι στο φως, τη ζεστασιά και
την επιρροή του βασίζεται η υλική ζωή, έτσι
θα αξιοποιήσει το φως της αλήθειας για όλα
όσα χρειάζεται για τη διατήρηση, την
ενίσχυση και τη διαφώτιση του πνεύματός
του.
12. Τότε μια δύναμη που ποτέ δεν
αισθάνθηκε ο άνθρωπος θα γίνει
αποτελεσματική, επειδή η ζωή του θα
προσαρμόζεται όλο και περισσότερο στις
αληθινές αρχές της ζωής, στους κανόνες που
θεσπίζει ο νόμος μου. (323, 19 - 22)

14. Αν εκείνοι που πιστεύουν ότι βρίσκονται
στον τέλειο δρόμο και ότι κατέχουν την
αλήθεια είναι υπερήφανοι γι' αυτό, αληθινά
σας λέω, δεν γνωρίζουν ακόμη τον δρόμο,
γιατί σ' αυτόν πρέπει να είναι κανείς
ταπεινός, και αρκεί να μην αναγνωρίζουν την
αλήθεια που περιέχεται στην πίστη των
άλλων, για να μην είναι πλέον ταπεινοί. Αλλά
σας είπα ήδη στη "Δεύτερη Εποχή":
"Μακάριοι οι πράοι και οι ταπεινοί στην
καρδιά".
15 Ο άνθρωπος που καταδικάζει την πίστη και
την πεποίθηση των συνανθρώπων του,
απομακρύνεται από τη σωτηρία, επειδή με
την υπερηφάνεια και την απερισκεψία του
θέλει να μοιάσει στον Θεό του. (199, 4 - 6)
16 Με ρωτάτε τι θέλω να πετύχω όταν
αποκαλύπτομαι πνευματικά στην
ανθρωπότητα αυτής της εποχής; Σε αυτό σας
απαντώ: Αυτό που επιζητώ είναι η αφύπνισή
σας στο Φως, η πνευματοποίησή σας και η
ενοποίησή σας, καθώς ήσασταν διαιρεμένοι
ανά πάσα στιγμή. Γιατί ενώ κάποιοι
αναζητούσαν τους θησαυρούς του
πνεύματος, άλλοι αφιερώθηκαν στην αγάπη
για τα πλούτη του κόσμου - πνευματισμός και
υλισμός σε διαρκή πάλη- πνευματιστές και
υλιστές που δεν μπόρεσαν ποτέ να
καταλάβουν ο ένας τον άλλον.
17 Θυμηθείτε: Όταν ο Ισραήλ, περιμένοντας
τον Μεσσία, τον είχε μπροστά στα μάτια του,
χωρίστηκε σε πιστούς και σε αρνητές της
αλήθειας Μου. Η εξήγηση είναι απλή: οι
πιστοί ήταν εκείνοι που Με περίμεναν με το
πνεύμα, και εκείνοι που Με περίμεναν με τις
αισθήσεις της "σάρκας" Με αρνήθηκαν.
18 Αυτές οι δύο δυνάμεις θα πρέπει να
έρθουν ξανά αντιμέτωπες μεταξύ τους, μέχρι
να έρθει στο φως η αλήθεια από αυτόν τον
αγώνα. Ο αγώνας θα είναι σκληρός- γιατί όσο
περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο οι
άνθρωποι αγαπούν το γήινο, αφού η
επιστήμη και οι ανακαλύψεις τους τους
κάνουν να αισθάνονται ότι ζουν σε ένα δικό
τους βασίλειο, σε έναν κόσμο που οι ίδιοι
δημιούργησαν. (175, 4 - 6)
19 Σήμερα, κάθε άνθρωπος πιστεύει ότι
γνωρίζει πλήρως την αλήθεια. Κάθε θρησκεία
ισχυρίζεται ότι έχει την αλήθεια. Οι
επιστήμονες δηλώνουν ότι έχουν βρει την
αλήθεια. Σας λέω ότι κανείς δεν γνωρίζει την
απόλυτη αλήθεια, αφού ο άνθρωπος δεν έχει

Ο αγώνας για πνευματική υπεροχή στη γη
13 Υπάρχει ο αγώνας των κοσμοθεωριών και
των διδασκαλιών της πίστης σε αυτή την
εποχή. Κάθε άνθρωπος θέλει να έχει δίκιο.
Αλλά ποιος έχει δίκιο σε αυτόν τον αγώνα του
εγωισμού και του συμφέροντος; Ποιος είναι ο
ιδιοκτήτης της αλήθειας;
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καταφέρει να συλλάβει με το μυαλό του ούτε
το μέρος που του έχει αποκαλυφθεί.
20 Όλοι οι άνθρωποι κουβαλούν μέσα τους
ένα μέρος της αλήθειας και της πλάνης, το
οποίο αναμειγνύουν με το φως της αλήθειας.
21 Πλησιάζει η μάχη στην οποία όλες αυτές οι
δυνάμεις μάχονται μεταξύ τους, καθώς η
καθεμία θέλει να επιβάλει την κοσμοθεωρία
της. Αλλά στο τέλος δεν θα επικρατήσει η νίκη
μιας ανθρώπινης ιδεολογίας, ούτε μιας
επιστημονικής θεωρίας, ούτε ενός
θρησκευτικού δόγματος, αλλά η αρμονική
ένωση όλων των καλών απόψεων, όλων των
υψηλών πεποιθήσεων, όλων των μορφών
λατρείας που υψώνονται στην υψηλότερη
πνευματικότητα, όλων των επιστημών που
αφιερώνονται στην υπηρεσία της αληθινής
ανθρώπινης προόδου.
22. Θα επιτρέψω στους ανθρώπους να μιλούν
για τις ιδέες τους και να τις παρουσιάζουν, να
επιδεικνύουν άλλοι δημόσια τις μορφές
λατρείας και τις τελετές τους, να συζητούν και
να πολεμούν οι άνθρωποι, να διαδίδουν οι
επιστήμονες τις πιο προηγμένες θεωρίες
τους, να ανοίγουν, να έρχονται στο φως και
να γίνονται γνωστά όλα όσα υπάρχουν
κρυμμένα σε κάθε πνεύμα. Γιατί η ημέρα του
θεριστή είναι κοντά - η ημέρα εκείνη που η
συνείδηση, σαν αδυσώπητο δρεπάνι, θα
κόψει από τη ρίζα κάθε τι το ψεύτικο στην
καρδιά του ανθρώπου. (322, 15 - 18)

24 Γι' αυτό, ο Δάσκαλος σας πλησιάζει εκ
νέου για να συνεχίσει τη διδασκαλία του. Ήδη
βλέπω τους νέους Φαρισαίους και
γραμματείς να ορμούν εναντίον Μου γεμάτοι
μίσος. Ακριβώς τότε θα ρωτήσω: "Πού είναι οι
μαθητές Μου;" Αλλά όταν οι υπερήφανοι, οι
ψεύτες, οι πλούσιοι που φοβούνται μήπως
χάσουν την εξουσία τους, αυτοί που
απειλούνται από την αλήθεια Μου, Με
χλευάζουν ξανά και Με διώκουν, θα
ξεσπάσουν άγριες θύελλες. Αλλά δεν θα είμαι
εγώ αυτός που θα καταρρεύσει κάτω από το
βάρος του Σταυρού, αλλά εκείνοι που
απαίτησαν τη θυσία Εκείνου που τους έδωσε
τη ζωή. (149, 32 - 33)
25 Το κύμα του υλισμού θα ανυψωθεί και θα
γίνει μια φουρτουνιασμένη θάλασσα, μια
θάλασσα πόνου, απελπισίας και φόβου για
την αδικία των ανθρώπων.
26 Μόνο ένα πλοίο θα πλεύσει πάνω από τη
θάλασσα των παθών, των επιθυμιών και του
μίσους των ανθρώπων, και αυτό το πλοίο θα
είναι το πλοίο του Νόμου μου. Ευτυχισμένοι
είναι όσοι είναι δυνατοί όταν έρθει αυτή η
ώρα!
27 Αλίμονο, όμως, σ' αυτούς που κοιμούνται!
Αλίμονο στους αδύναμους! Αλίμονο στους
λαούς που εμπιστεύονται τα θεμέλια του
"θρησκευτικού φανατισμού", γιατί εύκολα θα
γίνουν έρμαια αυτών των μανιασμένων
κυμάτων!
28 Δεν βλέπεις τη μάχη, ω ανθρωπότητα; Δεν
σας κινεί ο λόγος μου να προετοιμαστείτε για
να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας όταν έρθει
η ώρα;
29. Το Φως Μου είναι σε όλους, αλλά μόνο
όσοι προσεύχονται, όσοι εξοπλίζονται, το
βλέπουν. Το Φως μου σας μιλάει μέσω
προμηνύματος, μέσω έμπνευσης, μέσω
διαίσθησης, μέσω ονείρων και δακτυλικών
αποτυπωμάτων. Ωστόσο, είστε κουφοί σε
κάθε πνευματικό κάλεσμα, είστε αδιάφοροι
σε κάθε θεϊκό σημάδι.
30 Σύντομα θα δείτε τον λόγο μου να
εκπληρώνεται και θα μαρτυρήσετε ότι όλα
αυτά ήταν αληθινά.
31. Η Διδασκαλία Μου και το Όνομά Μου θα
είναι ο στόχος όλων των επιθέσεων και των
διώξεων, θα είναι ο λόγος για τον οποίο οι
εχθροί της αλήθειας θα σας καταδιώκουν.
Αλλά το Δόγμα μου θα είναι επίσης το
φωτόσπαθο εκείνων που θα ξεσηκωθούν και

Ο αγώνας κατά της διδασκαλίας του νου
23. Οι κληρικοί αυτής της εποχής ντύνονται
βασιλικά για να τελέσουν συμβολικά τη θυσία
του Ιησού, και παρόλο που διεκδικούν το
όνομά Μου και την εκπροσώπησή Μου,
ανακαλύπτω ότι το μυαλό τους είναι
μπερδεμένο, οι καρδιές τους αναστατώνονται
από τις θύελλες των ίντριγκων και των παθών.
Δεν υπάρχει κανένας που να διακηρύσσει ως
προφήτης ότι είμαι ανάμεσα στους
ανθρώπους αυτού του καιρού. Θα βιώσουν
μεγάλο πόνο, γιατί δεν υπάρχει πνευματική
προετοιμασία ανάμεσά τους. Πού είναι η
εκπλήρωση εκείνων που ορκίστηκαν ενώπιον
του Ιησού να ακολουθήσουν τα βήματά Του;
Πού είναι οι οπαδοί των αποστόλων μου;
Υπάρχει κανείς σαν τον Ιωάννη, που ήταν από
τους πρώτους, ή τον Παύλο, που ήταν από
τους επόμενους;
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θα υπερασπιστούν την πίστη, και θα είναι η
ασπίδα πίσω από την οποία οι αθώοι θα
βρίσκουν προστασία. Το όνομά μου θα είναι
σε όλα τα χείλη, ευλογημένο από κάποιους,
καταραμένο από άλλους.
32 Όλες οι ικανότητες του ανθρώπου θα
απελευθερωθούν: η νοημοσύνη του, τα
συναισθήματά του, τα πάθη του- οι
πνευματικές του ικανότητες θα είναι ξύπνιες
και έτοιμες να πολεμήσουν.
33. Τι σύγχυση θα υπάρξει τότε! Πόσοι που
νόμιζαν ότι πίστευαν σε Μένα θα πρέπει να
πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν ήταν αληθινή
πίστη!
34. Σε πολλά σπίτια και καρδιές, η λάμπα της
αγάπης και της ελπίδας θα σβήσει. Τα παιδιά
και οι νέοι δεν θα έχουν άλλο Θεό από τον
κόσμο, ούτε άλλο νόμο από αυτόν της γης.
(300, 35- 40)
35. Τι θα συμβεί όταν οι άνθρωποι
συνειδητοποιήσουν ότι η άκρατη αγάπη τους
για τον κόσμο και η λατρεία τους για τα γήινα
τους έχουν οδηγήσει σε μια ατυχή αποτυχία;
Θα προσπαθήσουν να ξαναβρούν το χαμένο
μονοπάτι, να αναζητήσουν εκείνες τις αρχές
και τους νόμους από τους οποίους είχαν
απομακρυνθεί, και σε αυτή την προσπάθεια
θα δημιουργήσουν δόγματα για τον εαυτό
τους, θα φτιάξουν κανόνες για τον εαυτό
τους, θα ξεπηδήσουν φιλοσοφίες,
κοσμοθεωρίες και θεωρίες.
36. Όλα αυτά θα είναι η αρχή μιας νέας και
μεγάλης μάχης - τώρα πια δεν θα
παρακινείται από την ανέντιμη προσπάθεια
για γήινη εξουσία. Δεν θα καταστρέφουν
πλέον δολοφονικά όπλα ζωές, δεν θα
καταστρέφουν σπίτια και δεν θα χύνεται
ανθρώπινο αίμα. Η μάχη θα είναι
διαφορετική, γιατί τότε οι μεγάλες
θρησκευτικές κοινότητες θα πολεμήσουν
ενάντια στις νέες διδασκαλίες και τις νέες
θρησκείες.
37. Ποιος θα είναι νικητής σε αυτή τη μάχη;
Καμία θρησκεία δεν θα βγει νικήτρια από
αυτή τη διαμάχη, όπως ακριβώς κανένα έθνος
δεν θα παραμείνει νικητής σε αυτόν τον
δολοφονικό πόλεμο που υποφέρετε σήμερα.
38 Στον πόλεμο για την κατάκτηση της
επίγειας κυριαρχίας θα επικρατήσει η
δικαιοσύνη μου, και αργότερα, σε αυτή τη
μάχη για την επιβολή κάποιου δόγματος ή
θρησκείας, θα επικρατήσει η αλήθεια μου.

39 Η μόνη και υπέρτατη αλήθεια θα λάμψει
σαν το φως μιας αστραπής μέσα σε μια
θυελλώδη νύχτα, και ο καθένας θα δει αυτή
τη θεϊκή λάμψη φωτός στον τόπο όπου
βρίσκεται.
40. Το μήνυμά Μου θα φτάσει σε όλους, και
όλοι σας θα έρθετε σε Μένα. Έχω
προετοιμάσει τα πάντα για τους καιρούς που
έρχονται, και το θέλημά Μου θα γίνει σε
όλους, επειδή Εγώ είμαι ο Κύριος των
πνευμάτων, των κόσμων, των φυλών και των
λαών. (288, 33 - 36+45)
Αγνοώντας ή καταπολεμώντας τα
πνευματικά χαρίσματα και τις πνευματικές
θεραπείες
41. Ο πνευματικός κόσμος θα έρθει ακόμη πιο
κοντά στους ανθρώπους για να μαρτυρήσει
την ύπαρξη και την παρουσία τους. Σημάδια,
αποδείξεις, αποκαλύψεις και μηνύματα θα
εμφανίζονται παντού και θα μιλούν επίμονα
για το γεγονός ότι μια νέα εποχή έχει
ανατείλει.
42 Θα υπάρξουν διαμάχες, θα υπάρξει
αναταραχή μεταξύ των λαών, επειδή οι
εκπρόσωποι της θρησκείας θα σκορπίσουν
φόβο σε όσους πιστεύουν σε αυτά τα
μηνύματα, και η επιστήμη θα δηλώσει ότι
αυτά τα γεγονότα είναι αναληθή.
43. Κατόπιν τούτου, ο απλός λαός θα πάρει
θάρρος και θα σηκωθεί για να καταθέσει την
αλήθεια των αποδείξεων που έχει λάβει. Θα
αναστηθούν εκείνοι που, εγκαταλελειμμένοι
από την επιστήμη, ανέκτησαν την υγεία τους
με πνευματικό τρόπο, και θα μαρτυρήσουν
θαυματουργές θεραπείες, αποκαλύψεις μιας
άπειρης δύναμης και μιας απόλυτης σοφίας.
44 Ανάμεσα στους απλούς και τους
άγνωστους, θα βγουν στο φως άνδρες και
γυναίκες των οποίων ο λόγος, γεμάτος φως,
θα εκπλήξει τους θεολόγους, τους
φιλοσόφους και τους μελετητές. Αλλά όταν η
διαμάχη θα είναι στο μεγαλύτερο σημείο της,
και οι φτωχοί θα ταπεινωθούν και οι
μαρτυρίες τους θα αρνηθούν από τους
υπερήφανους, τότε θα έρθει η στιγμή που ο
Ηλίας θα καλέσει τους λόγιους, τους άρχοντες
και τους κυβερνήτες σε λογοδοσία και θα
τους υποβάλει σε έλεγχο.
45 Αλίμονο στους ψεύτες και τους υποκριτές
εκείνη την ώρα, γιατί τότε θα κατέβει σ'
αυτούς η τέλεια δικαιοσύνη!
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46. Θα είναι η ώρα της κρίσης. Αλλά πολλά
πνεύματα θα αναδυθούν από αυτήν στην
αληθινή ζωή, πολλές καρδιές θα αναδυθούν
στην πίστη και πολλά μάτια θα ανοίξουν στο
φως. (350, 71 - 72)

ημέρες θα βλασφημήσουν τον Θεό! (64, 67 68)
6. Ο παράδεισος των πρώτων ανθρώπων
μετατράπηκε σε κοιλάδα δακρύων και τώρα
είναι μόνο μια κοιλάδα αίματος. Επομένως,
σήμερα, αφού ήρθα για να εκπληρώσω την
υπόσχεση που δόθηκε στους μαθητές Μου,
ξυπνάω την ανθρωπότητα από τον
πνευματικό της ύπνο και της δίνω το Δόγμα
Μου της Αγάπης για να τη σώσω. Αναζητώ τα
πνευματικά όντα που έχουν το πεπρωμένο να
μαρτυρήσουν αυτή την εποχή τις εκδηλώσεις
Μου και τον λόγο Μου με τα έργα τους.
7 Όταν αυτοί οι σημαδεμένοι από Μένα
ενωθούν γύρω από το Νόμο Μου, η γη και τα
αστέρια θα κλονιστούν, και στον ουρανό θα
υπάρξουν σημεία- γιατί εκείνη τη στιγμή η
φωνή του Κυρίου θα ακουστεί από τη μια
άκρη της γης ως την άλλη, και το Θείο Πνεύμα
Του, περιτριγυρισμένο από τα πνεύματα των
δικαίων, των προφητών και των μαρτύρων,
θα κρίνει τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο.
Τότε ο καιρός του Αγίου Πνεύματος θα
φτάσει στην πληρότητά του. (26, 43 - 44)
8 Πολλά έθνη έχουν πέσει στη βαθιά άβυσσο
της υλοποίησης, και άλλα είναι κοντά στην
πτώση- αλλά ο πόνος της πτώσης τους θα τα
κάνει να ξυπνήσουν από τον βαθύ τους ύπνο.
9. Είναι εκείνα τα έθνη που, μετά από μια
περίοδο λαμπρότητας, γνώρισαν μια
παρακμή και βυθίστηκαν στο σκοτάδι του
πόνου, της κακοδαιμονίας και της δυστυχίας.
Σήμερα, δεν είναι ένα έθνος, αλλά ολόκληρη
η ανθρωπότητα που τρέχει τυφλά προς το
θάνατο και το χάος.
10 Η υπερηφάνεια των εθνών θα θιγεί από τη
δικαιοσύνη μου. Θυμηθείτε τη Νινευή, τη
Βαβυλώνα, την Ελλάδα, τη Ρώμη και την
Καρχηδόνα. Σε αυτά θα βρείτε βαθιά
παραδείγματα διδασκαλίας της θείας
δικαιοσύνης.
11 Κάθε φορά που οι άνθρωποι κατέλαβαν το
σκήπτρο της εξουσίας και επέτρεψαν στις
καρδιές τους να γεμίσουν με αθεΐα,
αλαζονεία και παράλογα πάθη,
παρασύροντας μαζί τους τους λαούς τους
στον εκφυλισμό, η δικαιοσύνη μου πλησίασε
για να τους αφαιρέσει την εξουσία τους.
12. Ταυτόχρονα όμως άναψα μπροστά τους
έναν πυρσό, φωτίζοντας τον δρόμο προς τη
σωτηρία του πνεύματός τους. Τι θα γινόταν
με τους ανθρώπους αν, τη στιγμή των

Κεφάλαιο 55 - Καθαρισμός της γης
και της ανθρωπότητας στην κρίση
Προειδοποιητική φωνή του Θεού και της
φύσης πριν από την κρίση του εξαγνισμού
1 Σας είπα ότι μια πολύ μεγάλη δοκιμασία
έρχεται σε όλη την ανθρωπότητα, τόσο
μεγάλη που δεν έχει υπάρξει κάτι παρόμοιο
σε όλη την ιστορία των αιώνων και των
αιώνων τους.
2 τώρα πρέπει να καταλάβετε ότι μιλάω σε
όλες τις καρδιές σας, στέλνοντάς σας
μηνύματα και προειδοποιήσεις με πολλές
μορφές, ώστε οι άνθρωποι να
προβληματιστούν και να είναι σε εγρήγορση
για τον Νόμο Μου, όπως οι σοφές παρθένες
της παραβολής Μου- μιλάω σε όλες τις
καρδιές σας, στέλνοντάς σας μηνύματα και
προειδοποιήσεις με πολλές μορφές, ώστε οι
άνθρωποι να προβληματιστούν και να είναι
σε εγρήγορση για τον Νόμο Μου, όπως οι
σοφές παρθένες της παραβολής Μου
3 Θα Με ακούσουν οι λαοί και τα διάφορα
έθνη του κόσμου; Θα Με ακούσει αυτός ο
λαός στον οποίο κάνω τον εαυτό Μου γνωστό
με αυτή τη μορφή; Μόνο Εγώ ξέρω, αλλά το
καθήκον Μου ως Πατέρας είναι να παρέχω,
με τον τρόπο των παιδιών Μου, όλα τα μέσα
για τη σωτηρία τους. (24, 80 - 81)
4 Αλήθεια σας λέω, αν οι άνθρωποι δεν
καθαριστούν αυτή την εποχή από τους
λεκέδες που έχουν προκαλέσει στο πνεύμα
τους, οι δυνάμεις της φύσης θα έρθουν ως
κήρυκες για να αναγγείλουν την κρίση μου
και τη δόξα μου και να καθαρίσουν την
ανθρωπότητα από κάθε ακαθαρσία.
5 Μακάριοι είναι οι άνδρες, οι γυναίκες και τα
παιδιά που -όταν αντιληφθούν την εγγύτητα
αυτής της κρίσης- υμνούν το όνομά μου,
επειδή αισθάνονται ότι η "Ημέρα του Κυρίου"
έχει έρθει. Γιατί η καρδιά τους θα τους πει ότι
πλησιάζει το τέλος της βασιλείας του
πονηρού. Σας λέω, αυτοί θα σωθούν με την
πίστη, την ελπίδα και τα καλά έργα τους.
Αλλά πόσοι από εκείνους που ζουν εκείνες τις
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δοκιμασιών τους, τους άφηνα στις δικές τους
δυνάμεις; (105,45 - 47)
13 Από άβυσσο σε άβυσσο ο άνθρωπος
βυθίστηκε πνευματικά στο επίπεδο της
άρνησης και της λησμονιάς Μου, στο άκρο
της άρνησης του εαυτού του, μη
αναγνωρίζοντας την ουσία του, το πνεύμα
του.
14. Μόνο το έλεός Μου θα μπορέσει να
απαλλάξει τους ανθρώπους από τον πόνο της
επανάληψης του μονοπατιού για να έρθουν
σε Μένα. Μόνο Εγώ, με την αγάπη Μου, είμαι
σε θέση να παρέχω τα μέσα στο μονοπάτι των
παιδιών Μου, ώστε να ανακαλύψουν το
μονοπάτι της σωτηρίας. (173, 21 - 22)
15 Την ημέρα που τα νερά (του κατακλυσμού)
δεν κάλυπταν πλέον τη γη, έκανα το ουράνιο
τόξο της ειρήνης να λάμψει στο στερέωμα ως
σημάδι της διαθήκης που έκανε ο Θεός με την
ανθρωπότητα.
16. Τώρα σας λέω: Ω ανθρωπότητα της
"Τρίτης Εποχής", εσείς που είστε οι ίδιοι, που
περάσατε όλες αυτές τις δοκιμασίες στις
οποίες εξαγνιστήκατε: Σύντομα θα βιώσετε
ένα νέο χάος.
17 αλλά ήρθα για να προειδοποιήσω τον
εκλεκτό λαό Μου και την ανθρωπότητα
γενικότερα, στην οποία έγινα κατανοητός σε
αυτόν τον καιρό. ακούστε καλά, παιδιά Μου:
εδώ είναι η Κιβωτός, μπείτε μέσα, σας
προσκαλώ.
18 Για σένα, Ισραήλ, η κιβωτός είναι η τήρηση
του νόμου μου. Όποιος υπακούει στις εντολές
μου στις πιο θλιβερές μέρες, στην πιο
δύσκολη περίοδο της δοκιμασίας, θα
βρίσκεται μέσα στην κιβωτό, θα είναι δυνατός
και θα νιώθει την προστασία της αγάπης μου.
19. Και σε όλη την ανθρωπότητα ξαναλέω: Η
κιβωτός είναι ο νόμος της αγάπης Μου.
Όποιος ασκεί αγάπη και έλεος προς τον
πλησίον του και τον εαυτό του θα σωθεί.
(302, 17 -19 o.)
20. Σας έδινα πάντα χρόνο για την
προετοιμασία σας και σας παρείχα μέσα για
να σωθείτε. Πριν σας στείλω την κρίση Μου
για να σας καλέσω σε λογοδοσία στο τέλος
μιας εποχής ή μιας περιόδου, εκδήλωσα την
αγάπη Μου για σας προειδοποιώντας σας,
αφυπνίζοντάς σας και προτρέποντάς σας σε
μετάνοια, διόρθωση και καλοσύνη.
21 όταν, όμως, ήρθε η ώρα της κρίσης, δεν
σταμάτησα να σας ρωτήσω αν είχατε ήδη

μετανοήσει, αν είχατε ήδη προετοιμαστεί, ή
αν ήσασταν ακόμα στην κακία και στην
ανυπακοή.
22 Η κρίση μου ήρθε την καθορισμένη ώρα,
και όποιος ήξερε να οικοδομήσει εγκαίρως
την κιβωτό του, σώθηκε. Όποιος όμως
χλεύασε όταν του ανακοινώθηκε η ώρα της
κρίσης και δεν έκανε τίποτα για τη σωτηρία
του, έπρεπε να χαθεί. (323, 51)
Η δύναμη και η κυριαρχία του κακού έχει
σπάσει
23 Μέχρι τώρα, στον κόσμο δεν επικρατούσε
η ανθρώπινη αγάπη. Η βία ήταν, όπως ήταν
από την αρχή της ανθρωπότητας, αυτή που
κυριαρχεί και κατακτά. Αυτός που αγάπησε
έπεσε θύμα της κακίας.
24. Το κακό έχει επεκτείνει το βασίλειό του
και έχει γίνει ισχυρό στη γη. Αλλά ακριβώς
αυτή τη στιγμή έρχομαι για να αντιταχθώ στις
δυνάμεις αυτές με τα όπλα μου, έτσι ώστε η
βασιλεία της αγάπης και της δικαιοσύνης να
εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στους ανθρώπους.
25. Πριν από αυτό, θα πολεμήσω. Γιατί για να
σας δώσω την ειρήνη του Πνεύματός Μου,
είναι απαραίτητο να διεξάγω πόλεμο και να
απομακρύνω κάθε κακό. (33, 32 - 33)
26. Οι άνθρωποι θα φτάσουν στο τέλος του
δικού τους δρόμου και θα επιστρέψουν στον
ίδιο, θερίζοντας τους καρπούς όλων όσων
έσπειραν - η μόνη πορεία δράσης με την
οποία η μετάνοια ανεβαίνει στις καρδιές.
Γιατί όσοι δεν αναγνωρίζουν τις παραβάσεις
τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα για να
επανορθώσουν τα λάθη τους.
27 Ένας νέος κόσμος ετοιμάζεται, οι νέες
γενεές θα έρθουν σύντομα- αλλά πρώτα
πρέπει να απομακρυνθούν οι πεινασμένοι
λύκοι, για να μην πάρουν τα πρόβατα για
λεία. (46, 65 - 66)
28. Μια λέπρα μη σωματικής φύσης έχει
εξαπλωθεί στη γη, κατατρώγοντας τις καρδιές
και καταστρέφοντας την πίστη και την αρετή.
Καλυμμένοι με πνευματικά κουρέλια, οι
άνθρωποι ζουν, νομίζοντας ότι κανείς δεν
μπορεί να αποκαλύψει αυτή την αθλιότητα,
επειδή οι άνθρωποι δεν βλέπουν πέρα από
την ύλη.
29. Αλλά η ώρα της συνείδησης πλησιάζει,
είναι το ίδιο σαν να λέγατε: Η ημέρα του
Κυρίου ή η κρίση του είναι στην πόρτα. Τότε
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θα προκύψει ντροπή σε μερικούς, και
μετάνοια σε άλλους.
30 Εκείνοι που ακούνε αυτή την εσωτερική
φωνή, που καίει καυτή και αμείλικτη, θα
νιώσουν μέσα τους τη φωτιά που
καταναλώνει, που καταστρέφει και εξαγνίζει.
Αυτή τη φωτιά της κρίσης δεν μπορεί να την
αντέξει ούτε η αμαρτία, ούτε οτιδήποτε δεν
είναι οχληρό. Μόνο το πνεύμα μπορεί να το
αντέξει, επειδή είναι προικισμένο με θεϊκή
δύναμη. Επομένως, όταν περάσει από τη
φωτιά της συνείδησής του, θα αναστηθεί εκ
νέου, εξαγνισμένος από τα σφάλματά του.
(82, 58 - 59)
31. Όλος ο πόνος που προκαλείται από τους
ανθρώπους θα συνοψιστεί σε ένα μόνο
ποτήρι, το οποίο θα πιουν αυτοί που τον
προκάλεσαν. Και όσοι δεν επέτρεψαν ποτέ
στον εαυτό τους να κλονιστεί μπροστά στον
πόνο, τότε θα τρέμουν στο πνεύμα και στο
σώμα τους. (141, 73)
32 Είναι απαραίτητο ο ουρανός να είναι
κλειστός για λίγο σε όλους και να μην ανοίξει
ξανά, μέχρις ότου μια και μόνη κραυγή
υψωθεί από τη γη, επειδή αναγνωρίζεται ότι
ο Πατέρας όλων των όντων είναι ένας.
33 αληθινά, σας λέω, θα υποβάλω αυτόν τον
αδελφοκτόνο και εγωιστικό κόσμο σε κρίση
και θα τον εξαγνίσω μέχρι να δω την αγάπη
και το φως να αναδύονται από αυτόν- θα τον
δώσω σε εκείνους που οδηγούν σήμερα τους
λαούς τους στην καταστροφή, που σπέρνουν
και διαδίδουν όλα τα ελαττώματα, που
δημιουργούν το βασίλειο της ανομίας τουςθα τους τον δώσω ως αποζημίωση. Ακόμα και
σ' αυτούς που σήμερα οδηγούν τους λαούς
τους στην καταστροφή, που σήμερα
σπέρνουν και διαδίδουν όλα τα ελαττώματα,
που έχουν δημιουργήσει το βασίλειο των
ανομιών τους, θα δώσω, ως επανόρθωση, την
εντολή να καταπολεμήσουν τις
αποπλανήσεις, να απομακρύνουν τη
διαφθορά και να ξεριζώσουν το δέντρο του
κακού από τη ρίζα. (151, 14 + 69)
34 Ο άνθρωπος, χρησιμοποιώντας την
ελευθερία της βούλησής του, έχει
καμπυλώσει την πορεία της ανάπτυξής του
μέχρι να ξεχάσει από ποιον προήλθε- και έχει
φτάσει στο σημείο η αρετή, η αγάπη, η
καλοσύνη, η ειρήνη, η αδελφοσύνη, να
φαίνονται ξένες στη φύση του και να θεωρεί

τον εγωισμό, την κακία και την αμαρτία ως τα
πιο φυσικά και επιτρεπτά πράγματα.
35 Τα νέα Σόδομα είναι επάνω σε ολόκληρη
τη γη, και χρειάζεται νέος καθαρισμός. Ο
καλός σπόρος θα σωθεί και από αυτόν θα
σχηματιστεί μια νέα ανθρωπότητα. Σε γόνιμα
χωράφια ποτισμένα με δάκρυα μετάνοιας, θα
πέσει ο σπόρος μου, ο οποίος θα βλαστήσει
στις καρδιές των μελλοντικών γενεών, οι
οποίες θα προσφέρουν μια ανώτερη μορφή
λατρείας στον Κύριό τους. (161, 21 - 22)
36. Θα επιτρέψω στο χέρι του ανθρώπου να
φέρει καταστροφή, θάνατο και πόλεμο, αλλά
μόνο μέχρι ενός συγκεκριμένου ορίου. Πέρα
από αυτό το όριο, η αδικία, η διαφθορά, η
πλάνη και η επιθυμία των ανθρώπων για
εξουσία δεν θα μπορέσουν να ξεπεράσουν.
37 Τότε, θα έρθει το δρεπάνι μου, και θα
κόψει με σοφία ό,τι ορίζει το θέλημά μου.
Γιατί το δρεπάνι μου είναι η ζωή, η αγάπη και
η αληθινή δικαιοσύνη. Αλλά εσείς, άνθρωποι,
προσέξτε και προσευχηθείτε! (345,91)
38 Παλαιότερα η γη ήταν κοιλάδα δακρύωντώρα είναι κοιλάδα αίματος. Τι θα είναι
αύριο; Ένα δάσος από καπνίζοντα ερείπια,
πάνω από τα οποία πέρασε η φωτιά της
κρίσης, καταναλώνοντας την αμαρτία και
γκρεμίζοντας την αλαζονεία των αχάριστων
ανθρώπων, επειδή παραμέλησαν το πνεύμα
τους.
39 Ομοίως, από τον ναό της σοφίας θα
εκδιωχθούν οι έμποροι της επιστήμης, επειδή
άσκησαν τοκογλυφία με το φως, επειδή
βεβήλωσαν την αλήθεια. (315, 61 -62)
40 Γεμάτα αλαζονεία, τα μεγάλα έθνη
ξεσηκώνονται, καυχιούνται για τη δύναμή
τους, απειλούν τον κόσμο με τα όπλα τους,
υπερήφανοι για την ευφυΐα και την επιστήμη
τους, αγνοώντας την ευθραυστότητα του
ψεύτικου κόσμου που δημιούργησαν- γιατί
ένα ελαφρύ άγγιγμα της δικαιοσύνης μου θα
είναι αρκετό για να εξαφανιστεί αυτός ο
τεχνητός κόσμος.
41 Αλλά το χέρι του ίδιου του ανθρώπου θα
είναι αυτό που θα καταστρέψει το ίδιο του το
έργο- το μυαλό του θα εφεύρει τον τρόπο να
καταστρέψει αυτό που δημιούργησε
προηγουμένως.
42. Θα διασφαλίσω ότι μόνο εκείνα τα
ανθρώπινα έργα που έχουν δώσει καλούς
καρπούς στους ανθρώπους θα διαρκέσουν,
ώστε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται για
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το καλό των επόμενων γενεών. Ό,τι όμως
εξυπηρετεί ένα διεφθαρμένο ή εγωιστικό
σκοπό θα καταστραφεί στη φωτιά της
αμείλικτης κρίσης μου.
43 Στα ερείπια ενός κόσμου που
δημιουργήθηκε και καταστράφηκε από μια
υλιστική ανθρωπότητα, θα αναδυθεί ένας
νέος κόσμος, του οποίου τα θεμέλια θα είναι
η εμπειρία και ο οποίος θα έχει ως στόχο το
ιδανικό της πνευματικής ανοδικής του
ανάπτυξης. (315, 55 - 56)

έργα, να αισθανθούν αληθινή μετάνοια στο
πνεύμα τους. (35, 22 - 26)
49. Το δέντρο της επιστήμης θα ταρακουνηθεί
στη μανία του τυφώνα και θα ρίξει τους
καρπούς του πάνω στην ανθρωπότητα. Αλλά
ποιος έχει λύσει τις αλυσίδες αυτών των
στοιχείων, αν όχι ο άνθρωπος;
50 Είναι αλήθεια ότι και οι πρώτοι άνθρωποι
γνώρισαν τον πόνο προκειμένου να
αφυπνιστούν στην πραγματικότητα, να
αφυπνιστούν στο φως της συνείδησης και να
συμμορφωθούν με έναν νόμο. Αλλά ο
ανεπτυγμένος, συνειδητοποιημένος και
μορφωμένος άνθρωπος αυτής της εποχής πώς τολμά να βεβηλώνει το δέντρο της ζωής;
(288,28)
51 Επιδημίες θα ξεσπάσουν στον κόσμο, και
ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας θα
χαθεί από αυτές. Θα πρόκειται για άγνωστες
και σπάνιες ασθένειες έναντι των οποίων η
επιστήμη θα είναι ανίσχυρη.
52. Όλος ο κόσμος θα καθαριστεί από τα
ζιζάνια. Η κρίση μου θα εξαλείψει τον
εγωισμό, το μίσος, την ακόρεστη επιθυμία για
εξουσία. Θα εμφανιστούν μεγάλα φυσικά
φαινόμενα.
Πενήντα τρία έθνη θα καταστραφούν και
ολόκληρες περιοχές θα εξαφανιστούν. Θα
είναι ένα κάλεσμα συναγερμού στις καρδιές
σας. (206, 22 - 24)

Αποκαλυπτικοί πόλεμοι, λοιμοί, πληγές και
καταστροφές
44. Ζείτε σε εποχές φόβου, κατά τις οποίες οι
άνθρωποι εξαγνίζονται αδειάζοντας το ποτήρι
του πόνου τους στο έπακρο. Ωστόσο, όσοι
έχουν μελετήσει τις προφητείες γνώριζαν ήδη
ότι επίκειται ο καιρός που θα ξεσπάσουν
παντού πόλεμοι, επειδή τα έθνη δεν
καταλαβαίνουν το ένα το άλλο.
45 Θα έρθουν ακόμη οι άγνωστες ασθένειες
και λοιμώξεις στην ανθρωπότητα, που θα
κάνουν την εμφάνισή τους και θα
μπερδέψουν τους επιστήμονες. Αλλά όταν ο
πόνος φτάσει στο αποκορύφωμά του μεταξύ
των ανθρώπων, - πριν από το 1950, θα έχουν
ακόμα τη δύναμη να φωνάξουν: "Τιμωρία του
Θεού!" Αλλά δεν τιμωρώ εγώ, εσείς τιμωρείτε
τους εαυτούς σας όταν παρεκκλίνετε από
τους νόμους που διέπουν το νου και το σώμα
σας.
46 Ποιος απελευθέρωσε και προκάλεσε τις
δυνάμεις της φύσης, αν όχι ο παραλογισμός
του ανθρώπου; Ποιος αψήφησε τους Νόμους
Μου; Η αλαζονεία των επιστημόνων! Όμως,
πραγματικά, σας λέω, αυτός ο πόνος θα
χρησιμεύσει για να ξεριζώσει από τη ρίζα τα
ζιζάνια που έχουν μεγαλώσει στην καρδιά του
ανθρώπου.
47 Τα χωράφια θα σκεπαστούν με πτώματαθα χαθούν και αθώοι άνθρωποι. Κάποιοι θα
πεθάνουν από φωτιά, άλλοι από πείνα και
άλλοι από πόλεμο. Η γη θα σειστεί, οι
δυνάμεις της φύσης θα κινηθούν, τα βουνά
θα ξεράσουν τη λάβα τους και οι θάλασσες
θα φουσκώσουν.
48. Θα επιτρέψω στους ανθρώπους να
ωθήσουν τη διαφθορά τους στο όριο που
τους επιτρέπει η ελεύθερη βούλησή τους,
ώστε, τρομοκρατημένοι από τα ίδια τους τα

Φύση και γήινες καταστροφές
54. Ανθρωπότητα, αν είχατε ξοδέψει όλα όσα
έχετε χρησιμοποιήσει για να διεξάγετε
αιματηρούς πολέμους για να κάνετε
ανθρωπιστικά έργα, η ύπαρξή σας θα ήταν
γεμάτη από τις ευλογίες του Πατέρα. Αλλά ο
άνθρωπος χρησιμοποίησε τα πλούτη που
συσσώρευσε για να σπείρει την καταστροφή,
τον πόνο και τον θάνατο.
55. Αυτή δεν μπορεί να είναι η αληθινή ζωή
που πρέπει να ζουν όσοι είναι αδελφοί και
αδελφές και παιδιά του Θεού. Αυτός ο τρόπος
ζωής δεν είναι σύμφωνος με τον Νόμο που
έγραψα στη συνείδησή σας.
56. Για να συνειδητοποιήσετε το σφάλμα στο
οποίο ζείτε, θα εκραγούν ηφαίστεια, θα
ξεχυθεί φωτιά από τη γη για να καταστρέψει
τα ζιζάνια. Οι άνεμοι θα εξαπολυθούν, η γη
θα σείεται, και οι πλημμύρες των υδάτων θα
καταστρέψουν ολόκληρες χώρες και έθνη.
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57. Με αυτόν τον τρόπο τα βασίλεια της
φύσης θα εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους
προς τον άνθρωπο. Έχουν έρθει σε ρήξη μαζί
του, επειδή ο άνθρωπος κατέστρεψε τον έναν
δεσμό φιλίας και αδελφοσύνης μετά τον
άλλον που τον ένωνε με τη φύση που τον
περιβάλλει. (164, 40 - 42)
58. Πολλές συμφορές θα πλήξουν την
ανθρωπότητα- θα υπάρξουν ανακατατάξεις
στη φύση, τα στοιχεία θα σπάσουν τα δεσμά
τους: Η φωτιά θα καταστρέψει ολόκληρα
εδάφη, τα νερά των ποταμών θα ξεχειλίσουν
τις όχθες τους, οι θάλασσες θα υποστούν
αλλαγές.
59. Θα υπάρξουν περιοχές που θα
παραμείνουν θαμμένες κάτω από τα νερά και
θα αναδυθούν νέες εκτάσεις. Πολλά
πλάσματα θα χάσουν τη ζωή τους και ακόμη
και τα κατώτερα από τον άνθρωπο θα
χαθούν. (11, 77)
60. Οι δυνάμεις της φύσης περιμένουν μόνο
την ώρα που θα έρθει στον κόσμο και θα
εξαγνίσει και θα καθαρίσει τη γη. Όσο πιο
αμαρτωλό και αλαζονικό είναι ένα έθνος,
τόσο βαρύτερη θα είναι η κρίση μου πάνω
του.
61. Σκληρή και κουφή είναι η καρδιά αυτής
της ανθρωπότητας. Θα χρειαστεί να έρθει το
ποτήρι του πόνου για να ακούσει τη φωνή της
συνείδησης, τη φωνή του νόμου και της θείας
δικαιοσύνης. Όλα θα γίνουν για χάρη της
σωτηρίας και της αιώνιας ζωής του
Πνεύματος. Είναι αυτός που ψάχνω. (138, 78 79)
62. Τον Κατακλυσμό που καθάρισε τη γη από
τις ανθρώπινες ακαθαρσίες και τη φωτιά που
έπεσε στα Σόδομα, τα γνωρίζετε σήμερα ως
θρύλους. Παρ' όλα αυτά, και σε αυτή την
εποχή θα βιώσετε πώς η ανθρωπότητα θα
συγκλονιστεί όταν η γη θα τρέμει κάτω από τη
δύναμη του αέρα, του νερού και της φωτιάς.
Εγώ όμως σας στέλνω εκ νέου μια κιβωτό,
που είναι ο νόμος μου, ώστε όποιος
εισέρχεται σ' αυτήν να σώζει τον εαυτό του.
63. Δεν θα Με αγαπήσουν όλοι όσοι λένε
"Πατέρα, Πατέρα" την ώρα της Επίσκεψης,
αλλά εκείνοι που εφαρμόζουν πάντοτε την
αγάπη Μου προς τον πλησίον τους. Αυτά θα
σωθούν. (57, 61 - 62)
64. Μια νέα πλημμύρα θα έρθει, η οποία θα
ξεπλύνει τη γη από την ανθρώπινη διαφθορά.
Θα γκρεμίσει τους βωμούς των ψεύτικων

θεών, θα καταστρέψει πέτρα-πέτρα τα
θεμέλια αυτού του πύργου της υπερηφάνειας
και της κακίας και θα εξαλείψει κάθε ψευδή
διδασκαλία και κάθε διεστραμμένη
φιλοσοφία.
65. Αλλά αυτός ο κατακλυσμός δεν θα είναι
μόνο από νερό, όπως ήταν κάποτε- διότι το
χέρι του ανθρώπου έχει εξαπολύσει εναντίον
του όλα τα στοιχεία, ορατά και αόρατα.
Εκφέρει την κρίση του, τιμωρεί και κρίνει τον
εαυτό του. (65, 31)
66. Τα βασίλεια της φύσης θα φωνάξουν για
δικαιοσύνη, και όταν ξετυλιχθούν, θα
προκαλέσουν την εξαφάνιση τμημάτων της
γήινης επιφάνειας και τη μετατροπή τους σε
θάλασσα, και την εξαφάνιση των θαλασσών
και την εμφάνιση ξηράς στη θέση τους.
67 Τα ηφαίστεια θα εκραγούν για να
αναγγείλουν την ώρα της κρίσης, και όλη η
φύση θα τεθεί σε βίαιη κίνηση και θα
ταρακουνηθεί.
68 Προσευχηθείτε για να συμπεριφερθείτε
σαν καλοί μαθητές, γιατί αυτή θα είναι η
κατάλληλη στιγμή για να διαδοθεί στις
καρδιές η τριαδομαρτιανή πνευματική
διδασκαλία. (60, 40 - 41)
69. Τα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης θα
εξαφανιστούν, και μόνο ένα τμήμα θα μείνει
για να αποτελέσει το καταφύγιο όσων
επιβιώσουν από το χάος. Θα γίνετε μάρτυρες
της εκπλήρωσης πολλών προφητειών. (238,
24)
70 Μη γελιέστε, γιατί πριν τελειώσει η "Έκτη
Σφραγίδα", θα συμβούν σπουδαία γεγονότα:
τα άστρα 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 θα αναβλαστήσει
ο σπόρος του Αγίου Πνεύματος ως νέα ζωή.
71 Η ανθρωπότητα θα αρχίσει τότε μια νέα
ύπαρξη, ενωμένη με ένα ενιαίο δόγμα, μια
ενιαία γλώσσα και έναν ενιαίο δεσμό ειρήνης
και αδελφοσύνης. (250, 53)
72 Σας μιλάω για τον πόνο που σας αξίζει,
που τον πολλαπλασιάζετε όλο και
περισσότερο και που, όταν έρθει η ώρα,
ξεχειλίζει.
73 Δεν θα έδινα ποτέ ένα τέτοιο ποτήρι στα
παιδιά Μου, αλλά με τη Δικαιοσύνη Μου
μπορώ ακόμα να σας επιτρέψω να θερίσετε
τους καρπούς της κακίας σας, της
288

υπερηφάνειας και της απερισκεψίας σας,
ώστε να επιστρέψετε σε Μένα μετανοημένοι.
74. Οι άνθρωποι αμφισβήτησαν τη δύναμή
μου και τη δικαιοσύνη μου, όταν βεβήλωσαν
με την επιστήμη τους τον ναό της φύσης στον
οποίο όλα είναι αρμονικά, και η κρίση τους
θα είναι τώρα αμείλικτη.
75. Οι στοιχειώδεις δυνάμεις θα
απελευθερωθούν, το σύμπαν θα κλονιστεί και
η γη θα τρέμει. Τότε θα υπάρξει τρόμος στους
ανθρώπους και θα θέλουν να φύγουν, αλλά
δεν θα υπάρχει διαφυγή. Θα θελήσουν να
συγκρατήσουν τις απελευθερωμένες
δυνάμεις και δεν θα μπορέσουν να το κάνουν.
Διότι θα αισθανθούν ένοχοι και, μετανοώντας
πολύ αργά για την αλαζονεία και την ανοησία
τους, θα αναζητήσουν τον θάνατο για να
αποφύγουν την τιμωρία. (238, 15 - 17)
76. Αν οι άνθρωποι γνώριζαν τα πνευματικά
τους χαρίσματα - πόσα βάσανα θα
ανακούφιζαν! Αλλά προτίμησαν να
παραμείνουν τυφλοί ή αδρανείς, ενώ άφησαν
να τους έρθουν στιγμές μεγαλύτερου πόνου.
77. Η διδασκαλία μου έχει σκοπό να σας
διαφωτίσει, ώστε να γλιτώσετε από τα
μεγάλα βάσανα που είχαν αναγγείλει στην
ανθρωπότητα οι προφήτες των περασμένων
εποχών.
78. Μόνο στη βελτίωση της ζωής σας
μπορείτε να βρείτε αυτή τη δύναμη ή την
ικανότητα να απελευθερωθείτε από τις
συνέπειες των απελευθερωμένων στοιχείων.
Διότι δεν είναι μόνο η πίστη ή η προσευχή τα
όπλα που σας δίνουν τη νίκη ενάντια στα
χτυπήματα και τις αντιξοότητες της ζωής: η
πίστη και η προσευχή πρέπει να
συνοδεύονται από μια ενάρετη, αγνή και
καλή ζωή. (280, 14 - 15+17)
79. Σύντομα θα ξεκινήσει μια εποχή μεγάλων
γεγονότων για τον κόσμο. Η γη θα τρέμει και
ο ήλιος θα στέλνει καυτές ακτίνες πάνω στον
κόσμο, καίγοντας την επιφάνειά του. Οι
ήπειροι θα ταλαιπωρηθούν από πόνο από τον
ένα πόλο στον άλλο, ολόκληρη η υδρόγειος
θα εξαγνιστεί και δεν θα υπάρχει πλάσμα που
να μην αισθάνεται την ταλαιπωρία και την
εξιλέωση.
80. Αλλά μετά από αυτό το μεγάλο χάος, τα
έθνη θα ανακτήσουν την ηρεμία και οι
δυνάμεις της φύσης θα ηρεμήσουν. Μετά
από αυτή τη "θυελλώδη νύχτα" στην οποία ζει
αυτός ο κόσμος, θα εμφανιστεί το ουράνιο

τόξο της ειρήνης και όλα θα επιστρέψουν
στους νόμους τους, στην τάξη και την αρμονία
τους.
81 Και πάλι θα δείτε τον ουρανό καθαρό και
τα χωράφια εύφορα. Τα νερά θα είναι
αδιατάρακτα και η θάλασσα ήρεμη. Θα
υπάρχουν καρποί στα δέντρα και λουλούδια
στα λιβάδια, και οι σοδειές θα είναι άφθονες.
Ο άνθρωπος, εξαγνισμένος και υγιής, θα
αισθανθεί ξανά άξιος και θα δει το δρόμο να
ανοίγει για την άνοδό του και την επιστροφή
του σε Μένα.
82. Όλοι θα είναι καθαροί και θα εξαγνιστούν
από τα κάτω προς τα πάνω, για να είναι άξιοι
να γίνουν μάρτυρες της επερχόμενης Νέας
Εποχής. Γιατί πρέπει να θεμελιώσω τη νέα
ανθρωπότητα σε στέρεα θεμέλια. (351, 66 69)
Η δικαιοσύνη της αγάπης και το έλεος του
Θεού
83. Πλησιάζει η ώρα που η κρίση θα γίνει
πλήρως αισθητή στον κόσμο. Κάθε έργο, κάθε
λέξη και κάθε σκέψη θα κριθεί. Από τους
ισχυρούς της γης που κυβερνούν τα έθνη
μέχρι τους ελάχιστους, όλοι θα ζυγιστούν στη
Θεϊκή Μου ζυγαριά.
84. Αλλά μην συγχέετε τη δικαιοσύνη με την
τιμωρία, ούτε την επανόρθωση με την
τιμωρία. Γιατί σας επιτρέπω μόνο να θερίσετε
τους καρπούς του σπόρου σας και να τους
φάτε, για να μπορείτε να ξέρετε από τη γεύση
και την επίδρασή τους αν είναι καλοί ή
επιβλαβείς, αν έχετε σπείρει καλό ή κακό.
85. Το αθώο αίμα που χύνεται από την
ανθρώπινη αδικία, το πένθος και τα δάκρυα
των χήρων και των ορφανών, του παράνομου
που υποφέρει από τη δυστυχία και την πείνα
- όλα αυτά φωνάζουν για δικαιοσύνη, και η
τέλεια και στοργική αλλά αμείλικτη
δικαιοσύνη μου κατεβαίνει σε όλους. (239,21
- 23)
86 Η δικαιοσύνη μου θα έρθει επάνω σε κάθε
πλάσμα και θα αγγίξει κάθε άνθρωπο, όπως
ακριβώς ο άγγελος του Κυρίου ήρθε επάνω
στην Αίγυπτο και εκτέλεσε την κρίση μου,
στην οποία σώθηκαν μόνο όσοι είχαν
σημαδέψει την πόρτα τους με το αίμα του
αρνιού.
87. Αληθινά σας λέω, ότι αυτή την εποχή,
όποιος παρακολουθεί και έχει πίστη στο Λόγο
και τις υποσχέσεις του Σωτήρα- του Θεϊκού
289

Αρνίου που θυσιάστηκε για να σας διδάξει να
προσεύχεστε και να εκπληρώνετε με τέλεια
αγάπη τα καθήκοντα της εξιλέωσής σας, γιατί
το Αίμα Μου θα σας προστατεύει σαν
μανδύας αγάπης. Αλλά όποιος δεν προσέχει,
όποιος δεν πιστεύει ή όποιος βλασφημεί, θα
ταλαιπωρηθεί για να ξυπνήσει από τον
λήθαργο. (76, 6 - 7)
88. Όταν η κραυγή για βοήθεια φτάσει σε
Μένα από τα ενδότερα των ανθρώπων,
λέγοντάς Μου: "Πατέρα μου, Σωτήρα μας,
έλα σε μας, χανόμαστε", τότε θα τους κάνω
να νιώσουν την Παρουσία Μου, θα τους
αποκαλύψω το άπειρο έλεός Μου και θα τους
το αποδείξω για άλλη μια φορά. (294, 40)
89. Η συνηθισμένη πορεία της ζωής σας θα
μαστιγωθεί ξαφνικά από ισχυρές καταιγίδες.
Αλλά μετά, στο άπειρο, θα λάμψει το φως
ενός άστρου, οι ακτίνες του οποίου θα
δώσουν την ειρήνη, το φως και την ηρεμία
που χρειάζεται το ενσαρκωμένο πνεύμα για
να ατενίζει την αιωνιότητα. (87, 52)

παραδόσεις θα ξεχαστούν και οι άγονες
τελετές θα εγκαταλειφθούν. (292, 33 - 34)
94. Μόνο μια πόρτα θα παραμείνει ανοιχτή
για τη σωτηρία του ανθρώπου: αυτή της
πνευματοποίησης. Αυτός που θέλει να σωθεί
θα πρέπει να εγκαταλείψει την αλαζονεία
του, το ψεύτικο μεγαλείο του, τα ποταπά
πάθη του, τον εγωισμό του.
95. Πολύ πικρό θα είναι το ποτήρι που θα
πιουν οι άνθρωποι στη μεγάλη μάχη. Ωστόσο,
σας λέω: Μακάριοι είναι εκείνοι που πίνουν
από αυτό το ποτήρι και μετά φεύγουν από τη
γη ως εξαγνισμένοι. Γιατί όταν επιστρέψουν
σε αυτόν τον κόσμο με άλλα σώματα, το
μήνυμά τους θα είναι διαποτισμένο με φως,
ειρήνη και σοφία. (289, 60 - 61)
96 Οι "τελευταίες μάχες" με την πικρία τους
και οι "τελευταίοι ανεμοστρόβιλοι" δεν έχουν
φτάσει ακόμα. Όλες οι δυνάμεις πρόκειται
ακόμη να περιέλθουν σε αναταραχή και τα
άτομα να στροβιλιστούν στο χάος, έτσι ώστε
μετά από όλα αυτά να υπάρξει ένας
λήθαργος, μια εξάντληση, μια θλίψη και μια
αηδία που θα δώσουν την εντύπωση του
θανάτου.
97. Αλλά αυτή θα είναι η ώρα που, σε
συνειδήσεις που έχουν γίνει ευαίσθητες, θα
ακουστεί η δονούμενη ηχώ μιας σάλπιγγας,
που θα σας αναγγείλει από τον άλλο κόσμο
ότι μεταξύ των ανθρώπων καλής θέλησης
πλησιάζει η βασιλεία της ζωής και της
ειρήνης.
98. Σε εκείνο τον ήχο "οι νεκροί θα
αναστηθούν" και θα χύσουν δάκρυα
μετάνοιας, και ο Πατέρας θα τους δεχτεί σαν
τους "Άσωτους Υιούς", κουρασμένους από το
μακρύ ταξίδι και κουρασμένους από τη
μεγάλη μάχη, και θα σφραγίσει το πνεύμα
τους με το φιλί της αγάπης.
99. Από εκείνη την "ημέρα" ο άνθρωπος θα
αποστρέφεται τον πόλεμο. Θα διώξει το μίσος
και τη μνησικακία από την καρδιά του, θα
καταδιώξει την αμαρτία και θα ξεκινήσει μια
ζωή επανόρθωσης και ανασυγκρότησης.
Πολλοί θα αισθανθούν εμπνευσμένοι από ένα
φως που δεν είχαν δει πριν και θα ξεκινήσουν
να δημιουργήσουν έναν κόσμο ειρήνης.
100 Θα είναι μόνο η αρχή της εποχής της
χάριτος, της εποχής της ειρήνης.
101. Η Λίθινη Εποχή έχει ήδη μείνει πολύ
πίσω. Η εποχή της επιστήμης θα περάσει

Το αποτέλεσμα του δικαστηρίου
90. Όταν φαίνεται ότι όλα έχουν τελειώσει για
τον άνθρωπο, ότι ο θάνατος έχει θριαμβεύσει
ή ότι το κακό θριαμβεύει, από το σκοτάδι τα
όντα θα αναδυθούν στο φως. Από τον θάνατο
θα αναστηθούν στην αληθινή ζωή και από την
άβυσσο της διαφθοράς θα αναστηθούν για να
υπακούσουν στον αιώνιο νόμο του Θεού.
91. Δεν θα γνωρίσουν όλοι την άβυσσο- γιατί
μερικοί έχουν φροντίσει να μείνουν μακριά
από αυτόν τον πόλεμο των παθών, της
φιλοδοξίας και του μίσους και έχουν ζήσει
μόνο στην άκρη των νέων Σοδόμων- και
άλλοι, που έχουν αμαρτήσει πολύ, θα
σταματήσουν εγκαίρως και με την έγκαιρη
μετάνοια και την πλήρη ανανέωσή τους θα
γλιτώσουν πολλά δάκρυα και πολύ πόνο.
(174,53 - 54)
92 Από όλη αυτή την ηθική και υλική δομή
της ανθρωπότητας, "ούτε μια πέτρα δεν θα
μείνει πάνω στην άλλη". Γιατί για να μπορέσει
να εμφανιστεί ο "νέος άνθρωπος" σε αυτή τη
γη, είναι αναπόφευκτο να σβηστεί κάθε
κηλίδα, να αφαιρεθεί κάθε αμαρτία και να
μείνει μόνο αυτό που περιέχει καλό σπόρο.
93. Η ακτινοβολία της παρουσίας μου και της
δικαιοσύνης μου θα γίνει αντιληπτή σε
ολόκληρο τον κόσμο, και στο φως αυτού του
φωτός τα είδωλα θα πέσουν, οι συνήθεις
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επίσης, και τότε η εποχή του πνεύματος θα
ανθίσει ανάμεσα στους ανθρώπους.
102 Η Πηγή της Ζωής θα αποκαλύψει μεγάλα
μυστικά, ώστε οι άνθρωποι να οικοδομήσουν
έναν κόσμο ισχυρό στην επιστήμη του καλού,
στη δικαιοσύνη και στην αγάπη. (235, 79 - 83)

διαδοθεί σε όλο τον κόσμο και θερίσει
όμορφους καρπούς. (310, 50)
Ο αγώνας για την αναγνώριση της νέας
λέξης
7 Σήμερα είναι ένα μικρό πλήθος που με
περιβάλλει, αλλά αύριο θα είναι τεράστια
πλήθη που θα συγκεντρωθούν γύρω μου.
Ανάμεσά τους, οι Φαρισαίοι, οι υποκριτές, θα
έρθουν και θα αναζητήσουν λάθη στη
Διδασκαλία Μου, για να ξεσηκώσουν τη
γνώμη των μεγάλων μαζών ενάντια στο Έργο
Μου. Δεν γνωρίζουν ότι - πριν ακόμα
αναζητήσουν το έργο Μου - θα διακριθούν οι
ίδιοι. (66,61)
8 Τότε, τρεις δικαστές με έκριναν: ο Άννας, ο
Πιλάτος και ο Ηρώδης- και ο λαός με έκρινε.
Τώρα σας λέω ότι πολλοί είναι οι κριτές Μου,
και ακόμη μεγαλύτερος είναι ο αριθμός
εκείνων που θα Μου προκαλέσουν πόνο σε
αυτόν τον καιρό.
9 Αλλά όσο περισσότερο οι άνθρωποι
απεχθάνονται το Νόμο Μου και τη
Διδασκαλία Μου -όταν θα διώκεται και θα
απορρίπτεται περισσότερο, η φωνή των
ανθρώπων της πίστης θα ηχεί, γιατί δεν θα
συμβεί το ίδιο όπως στη "Δεύτερη Εποχή"τώρα δεν θα είμαι μόνος. (94, 67)
10 Θα υπάρξει ένα σύντομο χρονικό διάστημα
κατά το οποίο ο λόγος μου που δόθηκε αυτή
τη στιγμή θα φαίνεται να έχει εξαφανιστεί
από το πρόσωπο της γης.
11. Τότε οι άνθρωποι θα αρχίσουν να
επινοούν πνευματικά δόγματα, να διδάσκουν
νέους νόμους και εντολές. Θα αποκαλούν
τους εαυτούς τους δασκάλους, αποστόλους,
προφήτες και αγγελιοφόρους του Θεού, και
θα τους αφήσω να μιλούν και να σπέρνουν
για ένα διάστημα. Θα τους αφήσω να
φυτέψουν τον σπόρο τους, ώστε όταν
θερίσουν τον καρπό, να γνωρίζουν τι
έσπειραν.
12 Ο χρόνος και οι δυνάμεις της φύσης θα
περάσουν πάνω από τους σπόρους τους, και
τα βήματά τους θα είναι σαν κρίση για κάθε
ένα από αυτά τα παιδιά των ανθρώπων.
13. Είναι απαραίτητο να γνωρίσει ο κόσμος
την πλάνη, ώστε να γνωρίσει την αλήθεια.
Τότε η αλήθεια και η ουσία της ζωής που σας
έδωσα αυτή την εποχή θα αναδυθούν ξανά
ανάμεσα στους ανθρώπους σε όλη τους την

XIII Μεταμόρφωση και
ολοκλήρωση του κόσμου και της
δημιουργίας
Κεφάλαιο 56 - Νίκη και αναγνώριση
του πνευματικού έργου του Χριστού
Η διάδοση της διδασκαλίας του πνεύματος
από τους αγγελιοφόρους του Θεού
1 Ο νόμος μου θα είναι η κιβωτός της
σωτηρίας σ' αυτόν τον καιρό. Η αλήθεια είναι
ότι σας λέω: όταν τα νερά του κατακλυσμού
εξαπολυθούν από την κακία, τον πόνο και τη
δυστυχία, οι άνθρωποι άλλων εθνών θα
έρθουν σε μακρά συρματοδοσία σε αυτή τη
γη, προσελκυόμενοι από την πνευματικότητα,
τη φιλοξενία και την ειρήνη της- και όταν
γνωρίσουν αυτή την αποκάλυψη και
πιστέψουν σε αυτό που έχω μιλήσει ως το
Άγιο Πνεύμα κατά τη νέα μου έλευση, θα
τους ονομάσω και αυτούς Ισραηλίτες κατά το
Πνεύμα.
2 ανάμεσα σ' αυτά τα πλήθη θα είναι οι
αγγελιοφόροι μου, τους οποίους θα στείλω
πίσω στα έθνη τους για να μεταφέρουν στους
αδελφούς τους το θείο μήνυμα του Λόγου
μου.
3 Αλλά δεν θα έρθουν όλοι σ' αυτό το έθνος
για να γνωρίσουν τη διδασκαλία που σας
έφερα, γιατί πολλοί θα τη λάβουν
πνευματικά. (10, 22)
4 όλοι σας θα λάβετε την ειρήνη όπως την
έχετε κερδίσει- αλλά σας υπόσχομαι
καλύτερες στιγμές.
5 μετά τον εξαγνισμό που πρέπει να λάβει
χώρα στη γη, θα εμφανιστούν άνθρωποι
σταλμένοι από Εμένα, ενάρετα πνευματικά
όντα με μεγάλες αποστολές για τη
δημιουργία της υπάκουης ανθρώπινης
οικογένειας.
6 Τέσσερις γενεές μετά από τη δική σας θα
περάσουν, μέχρις ότου η διδασκαλία μου
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καθαρότητα και την πνευματικότητα. (106, 9 10)

τρέχουν πίσω από τις κοσμικές δόξες, θα
αναζητήσουν την αθανασία του πνεύματος.
20 Στην αρχή θα υπάρξει φανατισμός για
χάρη του πνευματικού, η προσπάθεια γι' αυτό
θα φτάσει στα άκρα- αλλά στη συνέχεια οι
καρδιές θα ηρεμήσουν, και η
πνευματοποίηση θα ανθίσει γεμάτη αλήθεια
και ειλικρίνεια. (82, 30 - 31)
21. Η Διδασκαλία Μου θα προκαλέσει
μεγάλες ανακατατάξεις στον κόσμο, θα
υπάρξουν μεγάλες αλλαγές στα έθιμα και τις
ιδέες, και ακόμη και στη φύση θα υπάρξουν
αλλαγές. Όλα αυτά θα δείξουν την αρχή μιας
νέας εποχής για την ανθρωπότητα, και τα
πνεύματα που θα στείλω σύντομα στη γη θα
μιλήσουν για όλες αυτές τις προφητείες. Θα
εξηγήσουν το Λόγο Μου και θα περιγράψουν
τα έργα που θα βοηθήσουν στην
αποκατάσταση και την ανοδική ανάπτυξη
αυτού του κόσμου. (152,71)
22 ένα "νέο τραγούδι" θα ξεπηδήσει από το
πνεύμα όλων εκείνων που δεν μπόρεσαν να
Με δουν και που Με είδαν στο τέλος επειδή
Με αναζήτησαν παρά τις ατέλειές τους- και
ξέρετε ότι όποιος Με αναζητά, πάντα Με
βρίσκει.
23 Όσο γι' αυτούς που Με αρνήθηκαν, που
Με απέφυγαν, που έκρυψαν το όνομά Μου,
που δεν θέλουν να αναγνωρίσουν την
παρουσία Μου, θα τους δοθούν αυτές οι
δοκιμασίες στο δρόμο τους, που θα ανοίξουν
τα μάτια τους και θα τους κάνουν να δουν και
αυτοί την αλήθεια. (292, 35 - 36)
24 Όπως ένας ορμητικός χείμαρρος που
παρασύρει 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, επειδή η δύναμή της θα είναι
ανυπέρβλητη. Και όποιος θέλει να σταθεί
εμπόδιο στην πορεία του, θα παρασυρθεί
από το ρεύμα.
25 Ποιος στη γη θα μπορούσε να έχει τη
δύναμη να σταματήσει την εξέλιξη των
πνευμάτων ή την εκτέλεση των συμβουλών
του Θεού; Κανείς. Το μόνο ον με απόλυτη
δύναμη και δικαιοσύνη είναι ο Πατέρας σας,
και Αυτός έχει ορίσει ότι κάθε πνεύμα πρέπει
να προοδεύει προς την τελειότητα.
26. Αν οι Θεϊκοί Μου Νόμοι έχουν αγνοηθεί
από τους ανθρώπους για λίγο καιρό, θα
φροντίσω ώστε η φωνή Μου, σαν ήχος

Η δύναμη της διδασκαλίας του Αγίου
Πνεύματος
14 Μια νέα εποχή έχει ανατείλει για την
ανθρωπότητα- είναι η εποχή του φωτός, η
παρουσία του οποίου θα αποτελέσει το
αποκορύφωμα στην πνευματική πορεία όλων
των ανθρώπων, ώστε να αφυπνιστούν, να
προβληματιστούν, να απαλλαγούν από το
βαρύ φορτίο των παραδόσεων, του
φανατισμού και των λαθών τους, και στη
συνέχεια να ανυψωθούν σε μια νέα ζωή.
15 Κάποιοι νωρίτερα και κάποιοι αργότερα,
έτσι σταδιακά όλες οι θρησκείες και οι
αιρέσεις θα έρθουν στον αόρατο ναό, τον ναό
του Αγίου Πνεύματος, ο οποίος είναι παρών
στο έργο μου, αμετακίνητος σαν πυλώνας
που υψώνεται στο άπειρο, περιμένοντας τους
ανθρώπους όλων των λαών και των γενεών.
16. Όταν όλοι θα έχουν εισέλθει στο
εσωτερικό του ιερού μου για να
προσευχηθούν και να βυθιστούν, κάποιοι και
άλλοι θα αποκτήσουν την ίδια γνώση της
αλήθειας μου. Επομένως, μόλις ολοκληρωθεί
αυτή η κορύφωση στον Δρόμο, όλοι θα
αναστηθούν ενωμένοι στον ίδιο Νόμο και θα
λατρεύουν τον Πατέρα τους με τον ίδιο
τρόπο. (12, 94 - 96)
17. Μαζί με τον λαό που ανασταίνω, τον
οποίο αρπάζω από το σκοτάδι και την άγνοια,
θα εκπληρώσω τις προφητείες που δόθηκαν
σε περασμένους χρόνους, και μπροστά στις
αποδείξεις και τα θαύματά Μου ο κόσμος θα
τρέμει, και οι θεολόγοι και οι ερμηνευτές των
προφητειών θα κάψουν τα βιβλία τους και θα
προετοιμαστούν εσωτερικά για να
μελετήσουν αυτή την αποκάλυψη. Άνθρωποι
με τίτλους, άνθρωποι της επιστήμης,
άνθρωποι με σκήπτρα και στέμμα θα
σταματήσουν να ακούνε τη διδασκαλία μου
και πολλοί θα πουν: "Ο Χριστός ο Σωτήρας
ήρθε ξανά!" (84, 60)
18 Αλήθεια σας λέω, ο λόγος μου θα
μεταμορφώσει τον χαρακτήρα του παρόντος
κόσμου σας και ολόκληρης της ζωής σας.
19. Για τους σημερινούς ανθρώπους, ο
κόσμος και οι απολαύσεις του είναι το νόημα
της ζωής τους. Σύντομα όμως θα εκτιμήσουν
το πνεύμα περισσότερο από το σώμα και το
σώμα περισσότερο από τα ρούχα, και αντί να
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δυνατής καμπάνας, να ακουστεί ακόμη και
από εκείνους που είναι νεκροί από την
πνευματική ζωή. (256, 40 - 42)
27 Τότε, όταν η ανθρωπότητα γνωρίσει τη
διδασκαλία μου και κατανοήσει το νόημά της,
θα την εμπιστευτεί και θα ενισχυθεί στην
πεποίθηση ότι είναι ο ασφαλής δρόμος, ο
οδηγός για κάθε άνθρωπο που θέλει να ζήσει
με δικαιοσύνη, αγάπη και σεβασμό προς τον
πλησίον του.
28. Όταν αυτή η διδασκαλία ριζώσει στις
καρδιές των ανθρώπων, θα φωτίσει την
οικογενειακή ζωή, ενισχύοντας τους γονείς
στην αρετή, τους γάμους στην πίστη, τα
παιδιά στην υπακοή και τους δασκάλους θα
γεμίσει με σοφία. Οι κυβερνήτες θα γίνουν
μεγαλόψυχοι και οι δικαστές θα εμπνευστούν
για να εκτελέσουν την αληθινή δικαιοσύνη. Οι
επιστήμονες θα αισθανθούν φωτισμένοι και
αυτό το φως θα τους αποκαλύψει μεγάλα
μυστικά προς όφελος της ανθρωπότητας και
της πνευματικής της ανάπτυξης. Με αυτόν τον
τρόπο θα ξεκινήσει μια νέα εποχή ειρήνης και
προόδου. (349, 35)

31. Επί του παρόντος, η ανθρωπότητα
βρίσκεται στη φάση της προετοιμασίας. Είναι
η δικαιοσύνη μου που εργάζεται μέσα της,
χωρίς οι άνθρωποι να το έχουν ήδη
αντιληφθεί. Γιατί μέσα στην υπερηφάνειά
τους, στον αλαζονικό υλισμό τους, αποδίδουν
στην τύχη όλα τα γεγονότα της ζωής τους που
είναι αναπόφευκτα γι' αυτούς.
32 αλλά σύντομα το κάλεσμά μου θα έρθει
στις καρδιές και τότε θα με πλησιάσουν
μετανοημένοι, ζητώντας μου να συγχωρήσω
την υπερηφάνεια και τα σφάλματά τους.
33 Αυτή θα είναι η ώρα του σταυρού για το
πνεύμα του ανθρώπου, κατά την οποία θα
βιώσει για μικρό χρονικό διάστημα ένα
απόλυτο κενό μετά τις μεγάλες
απογοητεύσεις του, όταν θα
συνειδητοποιήσει το ψεύδος της
αυτοπεποίθησής του, την αδυναμία της
δύναμής του, το ψεύδος των ιδεολογιών του.
34 Αλλά αυτή η κατάσταση σύγχυσης δεν θα
διαρκέσει για πολύ, γιατί τότε θα
εμφανιστούν οι αγγελιοφόροι μου και θα
διαδώσουν το νέο μου μήνυμα.
35 Για άλλη μια φορά, όπως στους
προηγούμενους καιρούς, όταν οι
αγγελιοφόροι της διδασκαλίας μου έβγαιναν
από την ανατολή και έφερναν τη γνώση του
λόγου μου στη δύση, έτσι και τώρα, ο κόσμος
θα δει τους αγγελιοφόρους μου να φέρνουν
το φως αυτού του μηνύματος στα έθνη και
στα σπίτια.
36. Θα φανεί παράξενο στους ανθρώπους ότι
τώρα το φως πηγαίνει από τη δύση στην
ανατολή; Δεν θα αναγνωρίσουν, λοιπόν, το
μήνυμα που τους φέρνουν οι αγγελιοφόροι
μου στο όνομά μου; (334, 42 - 45)
37 Υπάρχουν ολόκληρες φυλές που δεν Με
αναγνωρίζουν, υπάρχουν λαοί που
απομακρύνονται πεισματικά από τους νόμους
Μου, που δεν θέλουν να γνωρίσουν τη
διδασκαλία Μου, που αντιτίθενται σ' αυτήν,
επειδή τη θεωρούν ξεπερασμένη.
38. Είναι εκείνοι που δεν Με έχουν
καταλάβει, που επιμένουν στις γήινες
ελευθερίες. Είναι επίσης εκείνοι που συχνά
κάνουν το καλό από δικό τους όφελος και όχι
από γενναιοδωρία.
39 Αλλά σε κάθε λαό και φυλή αποδίδονται η
δικαιοσύνη μου και οι δοκιμασίες μου, και
αυτές φτάνουν μέρα με τη μέρα για να
κάνουν τις καρδιές και τα πνεύματά τους

Η γνώση της επιστροφής του Χριστού σε όλο
τον κόσμο
29. Όταν ο άνθρωπος έχει βυθιστεί στα
βαθύτερα βάθη της αβύσσου και,
εξαντλημένος από τον αγώνα και τα βάσανα,
δεν έχει πια ούτε τη δύναμη να σώσει τον
εαυτό του, θα βιώσει έκπληκτος πώς από τα
βάθη της δικής του αδυναμίας, απελπισίας
και απογοήτευσης, ξεπηδά μια άγνωστη
δύναμη που προέρχεται από το πνεύμα. Όταν
ο τελευταίος συνειδητοποιήσει ότι έχει έρθει
η ώρα της απελευθέρωσής του, θα ανοίξει τα
φτερά του και θα υψωθεί πάνω από τα
συντρίμμια ενός κόσμου ματαιοδοξίας,
εγωισμού και ψεύδους, λέγοντας: "Εκεί είναι
ο Ιησούς, ο περιφρονημένος. Ζει. Μάταια
προσπαθήσαμε να τον σκοτώσουμε σε κάθε
στροφή και μέρα με τη μέρα. Ζει και έρχεται
για να μας σώσει και να μας δώσει όλη του
την αγάπη". (154, 54)
30 Αληθινά σας λέω, αν κάποτε ακόμη και οι
βασιλιάδες εξεπλάγησαν από την αθλιότητα
στην οποία γεννήθηκα, σ' αυτόν τον καιρό θα
εκπλαγούν εξίσου, όταν όλοι θα γνωρίσουν
τον αφανή τρόπο που επέλεξα για να σας
φέρω τον Λόγο μου. (307, 52)
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τελικά γόνιμα, σαν να ήταν καλλιεργήσιμα
χωράφια, και αφού τα δουλέψουν, να βάλουν
μέσα τους τον σπόρο, τον αιώνιο σπόρο της
αγάπης μου, της δικαιοσύνης μου και του
φωτός μου.
40 Αυτοί οι λαοί θα μιλήσουν για Μένα με
αγάπη, αυτές οι φυλές θα εναποθέσουν τότε
την ελπίδα τους σε Μένα, και στα πνεύματα
όλων των λαών αυτής της ανθρωπότητας θα
ηχήσουν τραγούδια αγαλλίασης, χορωδίες
δοξολογίας και αγάπης για τον μοναδικό
Κύριο όλων των ανθρώπων. (328,12)

βρίσκουν στις διάφορες λατρείες, μέχρι να
ανακαλύψουν τη θεία ουσία. (103, 42)
5 Η ανθρωπότητα σίγουρα θα κουραστεί να
συνεχίζει να σπέρνει το μίσος, τη βία και τον
εγωισμό. Κάθε σπόρος μίσους που σπέρνει θα
πολλαπλασιάζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι
δυνάμεις του δεν θα επαρκούν για να
θερίσουν τη σοδειά του.
6 αυτό το απρόβλεπτο αποτέλεσμα, πέρα από
τις ανθρώπινες δυνάμεις τους, θα τους
σταματήσει στην εκπληκτική και τρελή πορεία
τους. Στη συνέχεια, θα κάνω ένα θαύμα σε
όλες τις καρδιές, κάνοντας τη φιλανθρωπία
να ανθίσει εκεί που υπήρχε μόνο εγωισμός.
7. Οι άνθρωποι θα Μου αποδώσουν και πάλι
όλη την τελειότητα, την παντογνωσία και την
υπέρτατη δικαιοσύνη. Θα θυμούνται ότι ο
Ιησούς είπε: "Κανένα φύλλο του δέντρου δεν
κινείται χωρίς το θέλημα του Πατέρα". Γιατί
σήμερα, σύμφωνα με τον κόσμο, το φύλλο
από το δέντρο, τα ζωντανά πλάσματα και τα
αστέρια κινούνται τυχαία. (71, 30)
8. Όταν η φωνή μου ακουστεί με πνευματικό
τρόπο στην ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα
νιώσουν κάτι που δονείται και που πάντα
υπήρχε μέσα τους, παρόλο που δεν μπορούσε
να εκφραστεί με ελευθερία. Θα είναι το
πνεύμα που - ενθαρρυμένο από τη φωνή του
Κυρίου του - θα σηκωθεί και θα ανταποκριθεί
στο κάλεσμά μου.
9 Τότε θα αρχίσει μια νέα εποχή στη γη, γιατί
δεν θα κοιτάτε πλέον τη ζωή από κάτω, αλλά
θα την κοιτάτε, θα τη γνωρίζετε και θα την
απολαμβάνετε από τα ύψη της πνευματικής
σας ανύψωσης. (321, 38 - 39)
10 Μόνο όταν ο νους δεν προτρέπει πλέον το
πνεύμα να παρατηρεί και να εμβαθύνει στην
επιστήμη, αλλά το πνεύμα ανυψώνει και
καθοδηγεί τον νου, τότε ο άνθρωπος θα
ανακαλύψει αυτό που προς το παρόν του
φαίνεται ανεξιχνίαστο, και το οποίο ωστόσο
προορίζεται να του αποκαλυφθεί μόλις
πνευματοποιήσει τη νοημοσύνη του. (295, 37)
11. Σας είπα ότι θα έρθει ο καιρός που το φως
θα εμφανιστεί σε όλα τα μέρη, σε όλες τις
χώρες, σε όλες τις ηπείρους. Αυτό το φως θα
λάμψει ανάλογα με την πνευματική
κατάρτιση του ανθρώπου. Αλλά μέσα από το
ίδιο, θα διαμορφωθεί μια νέα και πιο ακριβής
αντίληψη της Δημιουργίας, μια νέα αντίληψη
της πνευματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα

Κεφάλαιο 57 - Μετατροπή και αλλαγή
σε όλους τους τομείς
Νέες και βαθύτερες γνώσεις
1 Πλησιάζει ο καιρός που οι πνευματικές
αποκαλύψεις θα αποκαλύψουν στους
ανθρώπους το φωτεινό μονοπάτι, ώστε να
γνωρίσουν τα μυστικά που είναι κρυμμένα
στους κόλπους της δημιουργίας.
2. Το φως του Πνεύματός μου θα σας
αποκαλύψει τον τρόπο απόκτησης της
αληθινής επιστήμης, η οποία θα επιτρέψει
στον άνθρωπο να αναγνωρίζεται από τα
πλάσματα που τον περιβάλλουν και από τις
φυσικές δυνάμεις της δημιουργίας και να
αποκτά υπακοή, εκπληρώνοντας έτσι τη
Θέλησή μου να υποτάξει ο άνθρωπος τη γη.
Αλλά αυτό δεν θα συμβεί μέχρι το πνεύμα
του ανθρώπου, φωτισμένο από τη συνείδηση,
να επιβάλει τη δύναμη και το φως του στις
αδυναμίες του σώματος. (22, 19)
3. Ήδη πλησιάζει η ημέρα που οι άνθρωποι
θα καταλάβουν τη σημασία που έχει το
πνεύμα, διότι πολλοί που νομίζουν ότι
πιστεύουν δεν πιστεύουν, και άλλοι που
νομίζουν ότι βλέπουν δεν βλέπουν. Αλλά
μόλις κατανοήσουν την αλήθεια, θα
συνειδητοποιήσουν ότι θα ήταν παιδαριώδες,
άδικο και παράλογο να συνεχίσουν να
τρέφουν μια οντότητα που ανήκει σε μια
άλλη ζωή με καρπούς του κόσμου.
4 Τότε θα αναζητήσουν το φως στις
θρησκείες, και μέσα στην πνευματική τους
αγωνία και την αγωνιώδη επιθυμία τους να
βρουν την αλήθεια, θα καταργήσουν τα
ψεύτικα των δογμάτων και θα ξεριζώσουν
όλα τα επιφανειακά και εξωτερικά που
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ξεκινήσει ένα νέο στάδιο πνευματικής
ανάπτυξης. (200, 41)
12 Όταν οι άνθρωποι φτάσουν στο σημείο να
σκέφτονται καθολικά με αγάπη, ο καθένας θα
προσπαθήσει να τελειοποιήσει τον εαυτό του,
να αποδίδει καλύτερη δικαιοσύνη στους
άλλους και να τους υπηρετεί. Κάθε φόβος για
την τιμωρία θα είναι περιττός- ο άνθρωπος
θα υπακούει στους νόμους όχι από φόβο
αλλά από πεποίθηση. Μόνο τότε η
ανθρωπότητα θα έχει εξελιχθεί πνευματικά
και έξυπνα. (291, 25)
13. Όταν αυτός ο σπόρος μου ανατείλει στις
καρδιές των λαών που απαρτίζουν την
ανθρωπότητα, θα υπάρξει απόλυτη αλλαγή
στις ζωές των ανθρώπων. Πόσο μεγάλη θα
είναι η διαφορά που θα δείξουν τόσο στην
ανθρώπινη ζωή τους όσο και στην πνευματική
λατρεία τους προς τον Θεό, αν συγκρίνει
κανείς τον τρόπο ζωής, πίστης, λατρείας,
"μάχης" και σκέψης των ανθρώπων των
προηγούμενων εποχών και εκείνων που ζουν
πνευματικά.
14 Από εκείνη την εποχή του φανατισμού, της
ειδωλολατρίας, της υλοποίησης και των
παράλογων δογμάτων πίστης, δεν θα μείνει
ούτε μια πέτρα πάνω στην άλλη. Όλα τα λάθη
που κληροδοτήθηκαν από τους προγόνους
σας και από εσάς τους ίδιους στις επόμενες
γενιές θα εξαλειφθούν. Όλα όσα δεν έχουν
μέσα τους την ουσία του καλού και της
αλήθειας δεν θα αντέξουν. Αλλά όλα τα καλά
που κληρονομήσατε, θα τα διατηρήσουν.
15. Αυτή η διδασκαλία, η οποία
παρουσιάζεται με μια πιο πνευματική μορφή
από ό,τι στο παρελθόν, θα πρέπει να
αγωνιστεί μεταξύ των ανθρώπων, των λαών,
των εκκλησιών και των αιρέσεων για να
κερδίσει την αποδοχή και να εδραιωθεί. Αλλά
μόλις τελειώσει ο σύντομος χρόνος της
σύγχυσης, η ειρήνη θα έρθει στους
ανθρώπους, και θα χαρούν όταν πάρουν από
το λόγο μου το νόημα που πάντα είχε.
16 Οι ιδέες για τη θεότητά μου, για την
πνευματική ζωή και για τον σκοπό της
ύπαρξής σας θα μπουν στα σωστά κανάλια,
επειδή κάθε άνθρωπος θα είναι καλός
ερμηνευτής όλων όσων σας έχουν ειπωθεί
από τον Δάσκαλό σας, τους αγγελιοφόρους
του και τους προφήτες με παραβολές και
αλληγορίες.

17 Αυτή η μορφή έκφρασης ήταν μόνο εν
μέρει κατανοητή από τον λαό. Ήταν η
διδασκαλία που προοριζόταν γι' αυτούς
σύμφωνα με τις αυξανόμενες πνευματικές και
διανοητικές τους ικανότητες κατανόησης.
Επειδή όμως ήθελαν να γνωρίζουν τα πάντα
ταυτόχρονα, μπλέχτηκαν σε όλο και
περισσότερες αντιφάσεις και λανθασμένες
ιδέες, επειδή έδιναν υλικές ερμηνείες σε όσα
μπορούσαν να ερμηνευτούν μόνο με
πνευματικό τρόπο. (329, 22 - 26)
Διαφώτιση μέσω των ανθρώπων που
στέλνει ο Θεός
18. Σας υποσχέθηκα να στείλω πνεύματα
μεγάλου φωτός να ζήσουν ανάμεσά σας.
Αυτοί περιμένουν μόνο την ώρα να
πλησιάσουν τη γη, να ενσαρκωθούν και να
εκπληρώσουν μια μεγάλη αποστολή
αποκατάστασης.
19 Αν τα πνεύματα αυτά ζουν σ' αυτόν τον
κόσμο, τι θα έχετε να τους διδάξετε; Αληθινά,
σας λέω: Τίποτα! Γιατί θα έρθουν για να
διδάξουν, όχι για να μάθουν.
20 Θα εκπλαγείτε ακούγοντάς τους να μιλούν
από παιδιά για βαθιά πράγματα, βλέποντάς
τους να συνομιλούν με επιστήμονες και
θεολόγους, να εκπλήσσουν τους ενήλικες με
την εμπειρία τους και να διδάσκουν τα παιδιά
και τους νέους τον σωστό δρόμο.
21 Ευλογημένη είναι η οικία που δέχεται στη
μήτρα της ένα από αυτά τα πνεύματα. Πόσο
βαριά θα είναι τα βάρη της εξιλέωσης που θα
επωμιστούν όσοι προσπαθούν να εμποδίσουν
την εκπλήρωση της αποστολής των
αγγελιοφόρων μου! (238, 30 - 31)
22 Σας ξαναλέω ότι δεν θα σας λείψουν από
τον κόσμο άνθρωποι προικισμένοι με μεγάλο
φως, οι οποίοι θα φωτίσουν τον δρόμο σας
και θα σπείρουν τη ζωή σας με αγάπη.
23 Η ανθρωπότητα είχε πάντοτε την
παρουσία αυτών των ανθρώπων στη γη, αλλά
έρχονται καιροί που μεγάλες λεγεώνες
υψηλών πνευμάτων του φωτός θα έρθουν
στον κόσμο, οι οποίοι θα καταργήσουν τον
ψεύτικο κόσμο που εσείς δημιουργήσατε, για
να αναστήσουν έναν καινούργιο, όπου η
ειρήνη θα αναπνέει και η αλήθεια θα
κυριαρχεί.
24. Θα υποφέρουν πολύ από την κακία των
ανθρώπων. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι
καινούργιο, αφού κανένας από τους
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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.
25 Θα έρθουν και θα μιλήσουν 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
του πνεύματός τους με τη λάμψη της
ματαιοδοξίας, της υπερηφάνειας, της
ψεύτικης δύναμης και της ψεύτικης δόξας.
26. 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 που
υφίστανται.
27. Δεν ξέρετε αυτή τη στιγμή 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.
28 Άλλοι θα ξεσηκωθούν 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.
29 Έτσι, σε όλους τους τομείς της ζωής, οι
υπηρέτες Μου θα έρθουν στο φως,
κουβαλώντας τον Νόμο Μου στις καρδιές
τους και επιβεβαιώνοντας με λόγια και έργα
όλα όσα σας έχω μιλήσει σε αυτόν τον καιρό.
(255, 43 - 47)

32 Αλλά μετά από όλα αυτά, οι νέοι κάτοικοι
της γης θα αρχίσουν μια ζωή ενδοσκόπησης
και πνευματοποίησης, χρησιμοποιώντας τον
τεράστιο θησαυρό εμπειριών που τους
κληροδότησαν οι προηγούμενες γενιές, και ο
θείος σπόρος θα αρχίσει να βλασταίνει.
33. Σε κάθε πνεύμα υπάρχει το Θεϊκό
μικρόβιο, αφού έχει προέλθει από Μένα, και
όπως ακριβώς τα παιδιά σας κληρονομούν τα
χαρακτηριστικά ή τον χαρακτήρα των γονέων
τους, έτσι και τα πνευματικά όντα θα
εκδηλώσουν τελικά αυτό που έχουν
κληρονομήσει από τον Ουράνιο Πατέρα τους:
την αγάπη. (320, 9 - 11)
34 Μετά τον νέο Κατακλυσμό, το ουράνιο
τόξο θα λάμψει ως σύμβολο της ειρήνης και
της νέας διαθήκης που θα κάνει η
ανθρωπότητα πνευματικά με τον Κύριό της.....
35 Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για μια
δύσκολη μάχη, γιατί όλοι σας θα πρέπει να
πολεμήσετε ενάντια στον δράκο του κακού,
του οποίου τα όπλα είναι η αναζήτηση της
δόξας, το μίσος, η γήινη εξουσία, η ακολασία,
η ματαιοδοξία, ο εγωισμός, το ψέμα, η
ειδωλολατρία και ο φανατισμός - όλες οι
δυνάμεις του κακού που γεννιούνται από την
ανθρώπινη καρδιά, ενάντια στις οποίες θα
πρέπει να πολεμήσετε με μεγάλο θάρρος και
πίστη μέχρι να τις νικήσετε.
36. Όταν ο δράκος των παθών σας θα έχει
σκοτωθεί από τα όπλα του φωτός σας, ένας
νέος κόσμος θα εμφανιστεί μπροστά στα
μάτια των ανθρώπων - ένας νέος κόσμος, αν
και είναι ο ίδιος- αλλά θα φαίνεται πιο
όμορφος. Γιατί τότε οι άνθρωποι θα το
χρησιμοποιούν για την ευημερία και την
πρόοδό τους, ενσταλάζοντας σε όλες τους τις
πράξεις ένα ιδανικό πνευματοποίησης.
37. Οι καρδιές θα εξευγενιστούν, ο νους των
ανθρώπων θα φωτιστεί, το πνεύμα θα
μπορέσει να μαρτυρήσει την ύπαρξή του. Ό,τι
είναι καλό θα ευδοκιμήσει, ό,τι είναι
ανυψωτικό θα χρησιμεύσει ως σπόρος για τα
ανθρώπινα έργα. (352, 61 - 64)
38. Στην άβυσσο έχει βυθιστεί ο άνθρωπος,
και μέχρι εκεί η συνείδηση τον συνόδευε,
περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να
ακουστεί. Σύντομα αυτή η φωνή θα ακουστεί
στον κόσμο με τέτοια δύναμη που δεν
μπορείτε ακόμη να φανταστείτε.
39 Αυτό όμως θα κάνει την ανθρωπότητα να
αναδυθεί από την άβυσσο της υπερηφάνειας,

Η μεταμόρφωση του ανθρώπου
30 Σας αναγγέλλω προφητικά έναν νέο κόσμο
και μια πνευματοποιημένη ανθρωπότητα,
αλλά όταν αυτός ο λόγος γίνει γνωστός, και
πάλι δεν θα γίνει πιστευτός.
31 Γενιά με τη γενιά θα παρέρχεται, η
αλαζονεία των ανθρώπων θα εξαπολύει
καταιγίδες και πλημμύρες, λοιμούς και
πληγές, και ο θρήνος της ανθρωπότητας θα
συγκλονίζει το διάστημα.
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του υλισμού και της αμαρτίας, να πλυθεί
στους ποταμούς των δακρύων της
μεταμέλειάς της και να αρχίσει να εξελίσσεται
ανοδικά στον δρόμο της πνευματοποίησης.
40 Θα βοηθήσω όλα τα παιδιά Μου, γιατί Εγώ
είμαι η Ανάσταση και η Ζωή που ανασταίνει
τους "νεκρούς" από τον τάφο τους.
41. Σε αυτή τη ζωή που προσφέρω σήμερα
στην ανθρωπότητα, οι άνθρωποι θα κάνουν
το Θέλημά Μου και θα απαρνηθούν την
ελεύθερη βούληση από αγάπη, πεπεισμένοι
ότι όποιος κάνει το Θέλημα του Πατέρα δεν
είναι ούτε υπηρέτης ούτε δούλος, αλλά
αληθινό παιδί του Θεού. Τότε θα γνωρίσετε
την αληθινή ευτυχία και την τέλεια ειρήνη,
που είναι ο καρπός της αγάπης και της
σοφίας (79, 32).
42 Σας λέω, σ' αυτή την "Τρίτη Εποχή" - ακόμη
κι αν σας φαίνεται αδύνατο - η ανανέωση και
η σωτηρία της ανθρωπότητας δεν θα είναι
δύσκολη, αφού το έργο της λύτρωσης είναι
θεϊκό.
43. Η αγάπη Μου θα είναι αυτή που θα
επαναφέρει τους ανθρώπους στο μονοπάτι
του φωτός και της αλήθειας. Η αγάπη μου, η
οποία διεισδύει κρυφά σε κάθε καρδιά,
χαϊδεύει κάθε πνεύμα, εκδηλώνεται μέσα
από κάθε συνείδηση, θα μεταμορφώσει τις
σκληρές πέτρες σε ευαίσθητες καρδιές, θα
μετατρέψει τους υλιστές σε πνευματικά όντα
και τους σκληρούς αμαρτωλούς σε
ανθρώπους του καλού, της ειρήνης και της
καλής θέλησης.
44. Σας μιλάω με αυτόν τον τρόπο, επειδή
κανείς δεν γνωρίζει καλύτερα από εμένα την
εξέλιξη του πνεύματός σας και γνωρίζω ότι ο
σημερινός άνθρωπος, παρά τον μεγάλο
"υλισμό" του, την αγάπη του για τον κόσμο
και τα πάθη του που έχουν αναπτυχθεί μέχρι
το σημείο της μεγαλύτερης αμαρτίας, ζει
μόνο φαινομενικά εξαρτημένος από τη
"σάρκα" και την υλική ζωή. Ξέρω ότι μόλις
νιώσει στο πνεύμα του το στοργικό άγγιγμα
της αγάπης Μου, θα έρθει γρήγορα σε Μένα
για να απαλλαγεί από το βάρος του και να Με
ακολουθήσει στο μονοπάτι της αλήθειας που
ασυνείδητα λαχταρά να περπατήσει. (305, 34
- 36)
45 Να επαγρυπνείτε και θα γίνετε μάρτυρες
της μεταστροφής εκείνων που Με αρνήθηκαν,
όπως θα γίνετε μάρτυρες της επιστροφής

εκείνων που απομακρύνθηκαν από το
αληθινό μονοπάτι.
46 Οι επιστήμονες που έχουν αφιερώσει τη
ζωή τους στην αναζήτηση στοιχείων και
δυνάμεων καταστροφής, όταν αισθανθούν ότι
πλησιάζει η κρίση τους, θα επιστρέψουν στο
μονοπάτι της αλήθειας για να αφιερώσουν τις
τελευταίες τους ημέρες στην ηθική και υλική
ανασυγκρότηση του κόσμου.
47. Άλλοι, που με την αλαζονεία τους
προσπάθησαν να πάρουν τη θέση Μου στα
πνευματικά όντα, θα κατέβουν από τους
θρόνους τους για να Με μιμηθούν στην
ταπεινότητα. Και ακόμη και άνθρωποι που
κάποτε ξεσήκωσαν έθνη και εξαπέλυσαν
πολέμους θα αναγνωρίσουν τα εγκλήματά
τους και θα αγωνιστούν με φόβο για την
ειρήνη των ανθρώπων. (108, 39)
48 Όταν το φως μου θα έχει διεισδύσει σε
όλες τις καρδιές, και οι άνθρωποι που
ηγούνται των εθνών, που τα καθοδηγούν, και
όλοι εκείνοι που έχουν τα πιο σημαντικά
καθήκοντα να εκτελέσουν, θα επιτρέψουν
στον εαυτό τους να καθοδηγηθεί και να
εμπνευστεί από αυτό το ανώτερο φως που
είναι η συνείδηση, τότε θα μπορείτε να
εμπιστεύεστε ο ένας τον άλλον, τότε θα
μπορείτε να εμπιστεύεστε τους αδελφούς
σας, επειδή το φως μου θα είναι σε όλους, και
στο φως μου θα είναι η παρουσία μου και η
δικαιοσύνη της αγάπης μου. (358, 29)
49. Η διδασκαλία μου θα ακουστεί ξανά από
την ανθρωπότητα, αλλά όχι επειδή ο νόμος
μου επέστρεψε στους ανθρώπους, διότι ήταν
πάντα γραμμένος στο μυαλό τους. Θα είναι οι
άνθρωποι που θα επιστρέψουν στον δρόμο
του Νόμου.
50. Αυτός ο κόσμος θα είναι η εικόνα του
άσωτου υιού της παραβολής μου. Όπως
εκείνος, έτσι και αυτό θα βρει τον Πατέρα να
το περιμένει στη θέση του, να το αγκαλιάσει
με αγάπη και να το βάλει στο τραπέζι του για
να φάει.
51 Η ώρα της επιστροφής αυτής της
ανθρωπότητας σε Μένα δεν έχει έρθει ακόμα,
της έχει απομείνει ακόμα ένα μέρος της
κληρονομιάς της, το οποίο θα σπαταλήσει σε
γιορτές και απολαύσεις μέχρι να είναι γυμνή,
πεινασμένη και άρρωστη, για να σηκώσει τότε
τα μάτια της προς τον Πατέρα της.
52 Είναι απαραίτητο να δοθούν μερικές
ακόμη "στιγμές" στους ανθρώπους που
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κυνηγούν τα αγαθά του κόσμου, ώστε η
απογοήτευσή τους να είναι τότε πλήρηςώστε να πείσουν τελικά τον εαυτό τους ότι το
χρυσάφι, η εξουσία, οι τίτλοι και οι
απολαύσεις της σάρκας δεν θα τους δώσουν
ποτέ την ειρήνη και την ευημερία του
πνεύματός τους.
53. Η ώρα της αυτοεξέτασης στο φως της
συνείδησης πλησιάζει για όλη την
ανθρωπότητα. Εκεί οι λόγιοι, οι θεολόγοι, οι
επιστήμονες, οι άρχοντες, οι πλούσιοι και οι
δικαστές θα αναρωτηθούν ποιος ήταν ο
πνευματικός, ηθικός ή υλικός καρπός που
συγκομίστηκαν και που μπορούν να δώσουν
στην ανθρωπότητα να φάει.
54. Μετά από αυτό το διάστημα, πολλοί θα
επιστρέψουν σε Μένα, επειδή θα
συνειδητοποιήσουν ότι, παρά το κύρος που
απολάμβαναν στη γη, τους έλειπε κάτι για να
γεμίσουν το κενό στο οποίο είχε πέσει το
πνεύμα τους, το οποίο μπορεί να τρέφεται
μόνο από τους καρπούς της πνευματικής
ζωής. (173, 19-20 + 57- 58)
55. Από τους σημερινούς ανθρώπους, χωρίς
πνευματικότητα και αγάπη, θα αναδείξω τις
γενεές που προφητεύτηκαν τόσες πολλές
φορές από τον Λόγο Μου. Αλλά πριν από
αυτό, θα δουλέψω αυτούς τους λαούς που
σήμερα παρεξηγούνται, πολεμούν και
καταστρέφουν ο ένας τον άλλον.
56 Τότε, όταν η εκτέλεση της κρίσης μου θα
έχει περάσει πάνω από όλους και τα ζιζάνια
θα έχουν ξεριζωθεί από τις ρίζες τους, μια νέα
ανθρωπότητα θα αρχίσει να αναδύεται, η
οποία δεν θα φέρει πλέον στο "αίμα" της τους
σπόρους της διχόνοιας, του μίσους ή του
φθόνου, επειδή το "αίμα" των γονέων της
εξαγνίστηκε στο χωνευτήρι του πόνου και της
μετάνοιας.
57. Θα τους παραλάβω και θα τους πω:
"Ζητήστε, ζητήστε, και θα σας δοθεί", όπως
σας είπα στη Δεύτερη Εποχή. Αλλά σήμερα
προσθέτω: να ξέρετε πώς να ρωτάτε. (333,
54)

στα ερείπιά του θα χτίσω έναν νέο κόσμο
προόδου και ειρήνης. (135, 5)
59. Μεγάλη θα είναι η μεταμόρφωση που θα
υποστεί η ανθρωπότητα μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Οι κοινωνικές οργανώσεις,
οι αρχές, τα δόγματα, οι δοξασίες, τα έθιμα,
οι νόμοι και όλες οι τάξεις της ανθρώπινης
ζωής θα κλονιστούν στα θεμέλιά τους. (73, 3)
60 Άνθρωποι, έθνη, φυλές και λαοί, όλοι θα
πρέπει να ανταποκριθούν στο θείο κάλεσμα,
όταν το πνεύμα του ανθρώπου, κουρασμένο
από τη φυλάκισή του στη γη, ξεσηκωθεί,
σπάσει τις αλυσίδες του υλισμού και
εκφωνήσει την κραυγή της πνευματικής
απελευθέρωσης. (297, 66)
61 Θα έρθει ο καιρός που θα εμφανιστούν
άνθρωποι που αγαπούν πραγματικά τον νόμο
μου, που είναι ικανοί να ενώσουν τον
πνευματικό νόμο με αυτόν του κόσμου,
δηλαδή την αιώνια δύναμη με την πρόσκαιρη
δύναμη.
62 Αυτό δεν θα γίνει για να υποδουλώσει τα
πνεύματα, όπως στο παρελθόν, αλλά για να
τους δείξει τον δρόμο προς το φως, που είναι
η αληθινή ελευθερία του πνεύματος.
63. Τότε, η ηθική θα επιστρέψει στους
κόλπους των οικογενειών, θα υπάρξουν
πραγματικοί χώροι εκπαίδευσης και
πνευματικότητας στα έθιμά σας. Θα είναι η
εποχή που η συνείδηση θα κάνει τη φωνή της
να ακουστεί και που τα παιδιά μου θα
επικοινωνούν με τη Θεότητά μου από πνεύμα
σε πνεύμα, όταν οι φυλές θα συγχωνευθούν.
64. Όλα αυτά θα καθορίσουν την εξαφάνιση
πολλών διαφορών και διαφωνιών- γιατί, αν
και ο κόσμος σας είναι τόσο μικρός, μέχρι
τώρα δεν ξέρατε πώς να ζείτε μαζί ως μία
οικογένεια, δεν ήσασταν σε θέση να Μου
προσφέρετε μία ενιαία μορφή λατρείας.
65 Η αρχαία Βαβέλ σας καταδίκασε σε αυτόν
τον διαχωρισμό των λαών και των φυλών,
αλλά η εγκαθίδρυση του πνευματικού μου
ναού στην καρδιά των ανθρώπων θα σας
απαλλάξει από αυτό το εξιλασμό και θα σας
κάνει να αγαπάτε αληθινά ο ένας τον άλλον.
(87,10)
66. Θα έρθει μια εποχή που η επιθυμία του
ανθρώπου να αναπτύξει το πνεύμα του
ψηλότερα θα είναι τόσο φλογερή που θα
χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη
διάθεσή του για να μετατρέψει αυτή την
κοιλάδα των δακρύων σε έναν κόσμο όπου θα

Αλλαγές και ανακατατάξεις σε όλους τους
τομείς της ζωής
58. Ο υλικός κόσμος, ο πλανήτης, δεν είναι
κοντά στη διάλυσή του, αλλά το τέλος αυτού
του κόσμου των λαθών και των αμαρτιών, του
σκότους και της κακής επιστήμης, θα επέλθει
με το φως της Διδασκαλίας Μου, και πάνω
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βασιλεύει η αρμονία, που θα καταφέρει "το
αδύνατο", που θα φτάσει στο σημείο της
θυσίας και της υπεράνθρωπης προσπάθειας
για να αποτρέψει τους πολέμους.
67. Θα είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα
αναστήσουν αυτόν τον κόσμο, που θα
αφαιρέσουν από την ανθρώπινη ζωή το
δισκοπότηρο του πόνου, που θα ξαναχτίσουν
όλα όσα οι προηγούμενες γενιές
κατέστρεψαν με την τυφλή τους προσπάθεια
για εξουσία, με την υλιστικότητα και την
απερισκεψία τους.
68. Αυτοί θα είναι εκείνοι που θα προσέχουν
την αληθινή λατρεία για Μένα - αυτή τη
λατρεία χωρίς φανατισμό ή εξωτερικές και
άχρηστες πράξεις λατρείας. Θα
προσπαθήσουν να κάνουν την ανθρωπότητα
να καταλάβει ότι η αρμονία μεταξύ των
ανθρώπινων νόμων και των πνευματικών
νόμων και η εκπλήρωσή τους είναι η
καλύτερη λατρεία που μπορούν να
προσφέρουν οι άνθρωποι στον Θεό. (297, 68 69)
69. Η εποχή των τελετών, των βωμών και των
καμπανών των εκκλησιών φτάνει τώρα στο
τέλος της μεταξύ των ανθρώπων. Η
ειδωλολατρία και ο θρησκευτικός φανατισμός
θα δώσουν τα τελευταία σημάδια ζωής τους.
Θα έρθει εκείνη η εποχή της μάχης και του
χάους που σας έχω ανακοινώσει συνεχώς.
70. Τότε, όταν η ειρήνη θα έχει επιστρέψει σε
όλα τα πνευματικά όντα μετά την καταιγίδα,
οι άνθρωποι δεν θα χτίζουν πλέον βασιλικά
παλάτια προς τιμήν μου, ούτε τα πλήθη θα
συγκεντρώνονται με τον ήχο των καμπανών,
ούτε εκείνοι οι άνθρωποι που αισθάνονται
μεγάλοι θα ασκούν εξουσία πάνω στις μάζες
των ανθρώπων. Θα έρθει η ώρα της
ταπεινότητας, της αδελφοσύνης, της
πνευματικότητας, που θα φέρει την ισότητα
των πνευματικών χαρισμάτων στην
ανθρωπότητα. (302, 37)
71 Στον παρόντα χρόνο, ο θεριστής είναι
παρών, με την εντολή να κόψει κάθε δέντρο
που δεν φέρνει καλό καρπό. Σε αυτόν τον
μεγάλο αγώνα, μόνο η δικαιοσύνη και η
αλήθεια θα επικρατήσουν.
72. Πολλές εκκλησίες θα εξαφανιστούν,
μερικές θα παραμείνουν. Σε μερικούς θα
λάμψει η αλήθεια, σε άλλους θα προσφερθεί
μόνο απάτη. Αλλά το δρεπάνι της
δικαιοσύνης θα συνεχίσει να κόβει μέχρι να

κοσκινίσει κάθε σπόρο που υπάρχει στη γη.
(200, 11)
73. Αυτή είναι η συνέχεια της διδασκαλίας
μου, αλλά όχι το τέλος των καιρών, όπως το
ερμηνεύει ο άνθρωπος. Ο κόσμος θα
συνεχίσει να περιστρέφεται στο διάστημα, τα
πνεύματα θα συνεχίσουν να έρχονται στη γη
και να ενσαρκώνονται για να εκπληρώσουν το
πεπρωμένο τους. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν
να κατοικούν αυτόν τον πλανήτη, και μόνο ο
τρόπος ζωής μεταξύ των ανθρώπων θα
αλλάξει.
74. Οι αλλαγές που θα υποστεί η ανθρώπινη
ζωή θα είναι μεγάλες, τόσο μεγάλες που θα
σας φαίνεται σαν να τελειώνει ένας κόσμος
και να αρχίζει ένας άλλος από την αρχή. (117,
14)
75 Αυτό είναι το στόχο όλων σας, αυτή η ζωή
της χαράς και της ειρήνης και όχι η άβυσσος
και ο "θάνατος", όπως νομίζουν οι καρδιές
σας ότι περιμένουν.
76. Είναι αλήθεια ότι θα πρέπει να βιώσετε
πολλά πικρά πράγματα πριν φτάσει η ώρα της
πνευματοποίησής σας. Όμως ούτε ο θάνατος,
ούτε ο πόλεμος, ούτε ο λοιμός, ούτε η πείνα
θα σταματήσουν την πορεία της ζωής και την
πνευματική εξέλιξη αυτής της ανθρωπότητας.
Είμαι ισχυρότερος από τον θάνατο, και γι'
αυτό θα σας επιστρέψω στη ζωή, αν χαθείτε,
και θα σας αφήσω να επιστρέψετε στη γη
όποτε χρειαστεί.
77. Έχω ακόμα πολλά πράγματα να σας
αποκαλύψω, αγαπημένη ανθρωπότητα, το
Βιβλίο της Θείας Σοφίας μου κρύβει ακόμα
πολλές εκπλήξεις. (326, 54)

Κεφάλαιο 58 - Η Βασιλεία της Ειρήνης
του Χριστού και η ολοκλήρωση της
Δημιουργίας
Η καθοριστική δύναμη στη βασιλεία της
ειρήνης του Χριστού
1 όπως ακριβώς σας ανακοίνωσα εκείνους
τους καιρούς των μεγάλων δεινών, σας λέω
επίσης ότι, όταν τελειώσει η σύγχυση, θα
επέλθει αρμονία μεταξύ των ανθρώπων- σας
λέω ότι, όταν τελειώσει η σύγχυση, θα
επέλθει αρμονία μεταξύ των ανθρώπων- σας
λέω ότι, όταν τελειώσει η σύγχυση, θα
επέλθει αρμονία μεταξύ των ανθρώπων.
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2 Οι αλαζόνες, εκείνοι που νομίζουν ότι είναι
σπουδαίοι, εκείνοι που δεν έχουν
φιλανθρωπία και δικαιοσύνη, θα
συγκρατηθούν για ένα διάστημα στη
μέλλουσα ζωή, έτσι ώστε η καλοσύνη, η
ειρήνη και η δικαιοσύνη να προοδεύσουν στη
γη και η πνευματικότητα και η καλή επιστήμη
να αναπτυχθούν ανάμεσά τους. (50, 39 - 40)
3 Στη ζωή των ανθρώπων, το κακό ανέκαθεν
καταπίεζε το καλό. Αλλά σας λέω ξανά ότι το
κακό δεν θα επικρατήσει, αλλά ότι ο νόμος
μου της αγάπης και της δικαιοσύνης θα διέπει
την ανθρωπότητα. (113, 32)
4. Τα πνεύματα που θα ενσαρκωθούν στην
ανθρωπότητα εκείνων των ημερών θα είναι
στην πλειοψηφία τους τόσο προσηλωμένα
στο καλό, ώστε όταν εμφανιστούν άνθρωποι
που τείνουν στο κακό, θα πρέπει να
υποταχθούν, όσο ισχυροί και αν είναι, στο
φως της αλήθειας που τους παρουσιάζουν
εκείνοι - εντελώς αντίθετα από ό,τι συμβαίνει
σήμερα. Διότι, εφόσον οι διεφθαρμένοι είναι
στην πλειοψηφία τους, έχουν δημιουργήσει
από το κακό μια δύναμη που καταπνίγει,
μολύνει και αγκαλιάζει το καλό. (292, 55)
5. Εκείνη την εποχή, ω μαθητές, η Νέα
Ιερουσαλήμ θα βρίσκεται στην καρδιά των
ανθρώπων. Θα φθάσετε σε υψηλούς
βαθμούς πνευματοποίησης και δεν θα στείλω
μόνο πνεύματα με μεγάλη ανάπτυξη να
ενσαρκωθούν ανάμεσά σας, ώστε να σας
μεταφέρουν τα μηνύματά Μου. Θα σας
στείλω επίσης τα πνεύματα που χρειάζονται
την αρετή σας και που, ζώντας ανάμεσά σας,
θα καθαριστούν από τις αμαρτίες τους.
6 σε εκείνους τους καιρούς θα συμβεί το
αντίθετο από το σημερινό, όπου θα σας
στείλω καθαρά πνεύματα και θα μου τα
επιστρέψετε χρωματισμένα. (318, 46)

Από τα χείλη τους θα βγουν λόγια που θα
είναι σαν κρυστάλλινο νερό σε μαραμένες
καρδιές.
9 Αυτό το νερό οι προφήτες θα αντλήσουν
από την πηγή της σοφίας και της αλήθειας,
που είμαι εγώ- σ' αυτό οι άνθρωποι θα βρουν
υγεία, αγνότητα και αιώνια ζωή. (68,38 - 39)
10 Η Βασιλεία μου προορίζεται για τα παιδιά
καλής θέλησης που αγκαλιάζουν τον σταυρό
τους από αγάπη για τον Πατέρα τους και τον
πλησίον τους. Αυτή η Βασιλεία για την οποία
σας μιλάω δεν βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο
μέρος, μπορεί να υπάρχει τόσο στη γη που
κατοικείτε όσο και σε όλα τα πνευματικά
σπίτια- γιατί η Βασιλεία Μου αποτελείται από
ειρήνη, φως, χάρη, δύναμη, αρμονία, και όλα
αυτά μπορείτε να τα αποκτήσετε - έστω και
σε περιορισμένη μορφή - ήδη σε αυτή τη ζωή.
Θα φτάσετε στην πνευματική πληρότητα μόνο
πέρα από αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζείτε
σήμερα. (108,32)
11 Αληθινά σας λέω, ότι, αν και σήμερα οι
άνθρωποι είναι περισσότερο ύλη παρά
πνεύμα, αύριο θα είναι περισσότερο πνεύμα
παρά ύλη.
12. Οι άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να
υλοποιήσουν πλήρως το νου τους, αλλά αυτή
την πλήρη υλοποίηση δεν θα την επιτύχουν.
Γιατί ο νους είναι σαν ένα λαμπρό, και ένα
λαμπρό δεν παύει ποτέ να είναι τέτοιο, ακόμη
και όταν έχει πέσει στο χώμα. (230, 54)
13. Οι άνθρωποι θα αφιερώσουν την
επιστήμη τους, τη δύναμή τους, τα ταλέντα
τους και τις καρδιές τους στην υπηρεσία του
Θείου Σκοπού μου, χωρίς να παραμελούν τα
καθήκοντά τους, τα καθήκοντά τους στον
κόσμο. Θα στραφούν στις υγιείς απολαύσεις
που είναι σωτήριες για το πνεύμα και το
σώμα τους. Θα αγωνιστούν για την ανανέωση
και την ελευθερία τους, δεν θα μολυνθούν,
δεν θα πάρουν τίποτα που δεν χρειάζονται.
Τότε η διαφθορά, η αδιαντροπιά θα
εξαφανιστούν από τη γη, τότε το πνεύμα θα
έχει αποκτήσει απόλυτη κυριαρχία πάνω στο
σωματικό του κέλυφος [ψυχή], και παρόλο
που εξακολουθεί να κατοικεί σε ένα σώμα, θα
ζει μια πνευματική ζωή αγάπης, αδελφοσύνης
και ειρήνης.
14. Αυτή θα είναι η εποχή που οι πόλεμοι θα
εξαφανιστούν, που θα υπάρχει αμοιβαίος
σεβασμός και εξυπηρετικότητα, που θα
συνειδητοποιήσετε ότι δεν θα σας

Ο νέος άνθρωπος
7. Οι άνθρωποι θα ανέλθουν από τη βρωμιά,
τη λάσπη και την αμαρτία στο νόμο και την
αρετή και θα βαδίσουν στους δρόμους της
αγάπης και της χάρης. Παντού θα γίνει
αισθητό το Πνεύμα Μου, κάθε μάτι θα Με
βλέπει, κάθε αυτί θα Με ακούει και κάθε
νους θα κατανοεί τις αποκαλύψεις και τις
εμπνεύσεις Μου.
8. Άνθρωποι που θεωρούνταν αδέξιοι και
αμόρφωτοι θα βρεθούν ξαφνικά φωτισμένοι
και θα μεταμορφωθούν σε προφήτες μου.
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επιτρέπεται πλέον να διαθέτετε τη ζωή του
γείτονα, ούτε τη δική σας. Τότε θα ξέρετε ότι
δεν είστε ο ιδιοκτήτης της ζωής σας, ούτε των
παιδιών και των συζύγων σας, ούτε αυτής της
γης, αλλά ότι Εγώ είμαι ο ιδιοκτήτης όλης της
δημιουργίας. Αλλά αφού είστε τα αγαπημένα
Μου παιδιά, είστε επίσης οι ιδιοκτήτες όλων
όσων είναι δικά Μου.
15. Αλλά παρόλο που είμαι Κύριος και
ιδιοκτήτης όλων των δημιουργημένων
πραγμάτων, δεν είμαι σε θέση να σκοτώσω τα
πλάσματά Μου, να βλάψω κάποιον ή να του
προκαλέσω πόνο. Γιατί, λοιπόν, αυτοί που δεν
είναι ιδιοκτήτες της ζωής άρπαξαν αυτό που
δεν τους ανήκει για να το διαθέσουν;
16 Όταν η διδασκαλία αυτή θα γίνει
κατανοητή από τους ανθρώπους, θα έχουν
κάνει ένα βήμα προς τα πάνω στην
πνευματική τους ανάπτυξη, και αυτός ο
κόσμος θα είναι ένα σπίτι προηγμένων
πνευματικών όντων.
17. Δεν ξέρετε αν θα κατοικήσετε ξανά σε
αυτόν τον πλανήτη μετά από αυτό το
διάστημα. Θα καθορίσω εκείνους που θα
βιώσουν εκείνους τους καιρούς της χάρης,
που θα δουν αυτό το γήινο βασίλειο που σε
μια άλλη εποχή ήταν μια κοιλάδα δακρύων,
καταστροφής και θανάτου.
18 Αυτές οι θάλασσες, τα βουνά και τα
χωράφια που υπήρξαν μάρτυρες τόσου
πόνου, θα μετατραπούν τότε σε τόπο ειρήνης,
σε εικόνα των κόσμων πέρα από τον κόσμο.
19. Σας ανακοίνωσα ότι όταν σταματήσουν οι
μάχες, η Βασιλεία Μου θα είναι ήδη κοντά
σας, και τότε το πνεύμα σας θα ανθίσει με
αρετές. Η Διδασκαλία Μου θα είναι παρούσα
σε όλα τα πνευματικά όντα και θα γίνω
γνωστός μέσω ανδρών και γυναικών. (231, 28
- 30)
20. Έχω προετοιμάσει μια εποχή στην οποία η
ανθρωπότητα θα ανυψωθεί σε υπακοή. Τα
εγγόνια σας θα δουν τη δόξα που θα ρίξω σε
αυτή τη γη.
21. Γιατί το Θέλημά Μου πρέπει να
εκπληρωθεί σε αυτόν τον κόσμο που σας
έδωσα ως επίγειο παράδεισο, και θα έρθει η
ώρα που θα έρθουν σε αυτόν τον πλανήτη
εκείνα τα πνεύματα που έχουν φτάσει σε
υψηλό επίπεδο εξέλιξης, που έχουν
αγωνιστεί. Το θεϊκό Μου φως θα φωτίσει τη
γη, και η εκπλήρωση του νόμου Μου θα
βασιλεύσει πάνω της. (363, 44)

Η γη ως γη της υπόσχεσης και αντανάκλαση
της βασιλείας των ουρανών
22. Αυτή η γη, μολυσμένη από την αμαρτία,
στιγματισμένη από το έγκλημα και
βεβηλωμένη από την απληστία και το μίσος,
θα πρέπει να ανακτήσει την καθαρότητά της.
Η ανθρώπινη ζωή, η οποία ήταν ένας
αδιάκοπος αγώνας μεταξύ του καλού και του
κακού, θα γίνει το σπίτι των παιδιών του
Θεού, ένα σπίτι ειρήνης, αδελφοσύνης,
κατανόησης και ευγενών προσδοκιών. Αλλά
για να φτάσουν σε αυτό το ιδανικό οι
άνθρωποι πρέπει να περάσουν από τις
δοκιμασίες που θα τους ξυπνήσουν από τον
πνευματικό λήθαργο. (169, 14)
23 Δεν θα οικοδομήσω έναν νέο κόσμο πάνω
σε αμαρτίες, μίση και κακίες- θα οικοδομήσω
πάνω σε στέρεα θεμέλια ανανέωσης,
εμπειρίας και μετάνοιας- θα μεταμορφώσω
τα πάντα μέσα σας. Ακόμα και από το σκοτάδι
θα ξεπηδήσει φως, και από το θάνατο θα
δημιουργήσω ζωή.
24 Παρόλο που οι άνθρωποι έχουν μολύνει
και βεβηλώσει τη γη - αύριο, με τα καλά τους
έργα, θα καταστήσουν αυτή την πατρίδα άξια,
η οποία θα αναγνωριστεί ως η γη της
υπόσχεσης, στην οποία θα έρθουν για να
επιτελέσουν ευγενή καθήκοντα. Ποιος θα
μπορούσε τότε να αμφισβητήσει τη
μεταμόρφωση του κόσμου; (82, 44 - 45)
25. Αυτή τη στιγμή χτίζω τον ναό του Αγίου
Πνεύματος. Αλλά όταν χτιστεί, δεν θα
υπάρχουν πια σπίτια συνάντησης, εκκλησίες
και τόποι προσκυνήματος ή θα έχουν χάσει
τον λόγο ύπαρξής τους, μαζί με τα
θρησκευτικά τους σύμβολα, τις τελετές και τις
παραδόσεις τους. Τότε θα νιώσετε το
μεγαλείο μου και την παρουσία μου, θα
αναγνωρίσετε ως εκκλησία το σύμπαν και ως
λατρεία την αγάπη για τον πλησίον σας.
26 Από τους κόλπους της Μητέρας Φύσης θα
ξεπηδήσει νέα γνώση, η οποία θα καταστήσει
την επιστήμη σας τρόπο ευημερίας, επειδή
θα την οδηγήσει στο σωστό δρόμο η
συνείδηση, που είναι η φωνή του Θεού.
27 Ο εγκέφαλος δεν θα είναι πλέον ο κύριος
του κόσμου, αλλά ο συνεργάτης του
Πνεύματος, που θα τον καθοδηγεί και θα τον
φωτίζει. (126, 35 - 36)
28 Τότε, όταν ο κόσμος επιτύχει την
ανανεωμένη απελευθέρωσή του και,
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καθοδηγούμενος από το φως του Ηλία,
εισέλθει σε αυτή τη δίκαιη και καλή ζωή, θα
έχετε εδώ στη γη μια αντανάκλαση της
πνευματικής ζωής που σας περιμένει πέρα
από αυτή τη ζωή, για να απολαμβάνετε τότε
αιώνια την ειρήνη και το φως του Πατέρα
σας.
29 Αν όμως αναρωτιέστε πώς όλα τα έθνη θα
ενωθούν σε έναν λαό, όπως εκείνες οι φυλές
που σχημάτισαν το έθνος του Ισραήλ, σας
λέω: μην ανησυχείτε, γιατί όταν όλα τα έθνη
οδηγηθούν στην "έρημο", οι επισκέψεις θα τα
σφυρηλατήσουν, και όταν συμβεί αυτό, ένα
"νέο μάννα" θα πέσει από τον ουρανό σε όλες
τις καρδιές που έχουν ανάγκη. (160, 39)
30 Όπως η Γη της Επαγγελίας μοιράστηκε
στον λαό Ισραήλ, έτσι και ολόκληρη η γη θα
μοιραστεί στην ανθρωπότητα. Αυτό θα γίνει
όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή - μετά τον
εξαγνισμό. Εφόσον είναι θέλημά μου να γίνει
αυτή η διανομή, θα επικρατήσει δικαιοσύνη
και ισότητα, ώστε όλοι οι άνθρωποι να
εργαστούν μαζί σε ένα έργο. (154, 49)
31 Φανταστείτε την πρόοδο μιας
ανθρωπότητας της οποίας η ηθική πηγάζει
από την πνευματοποίηση- φανταστείτε μια
ανθρωπότητα χωρίς όρια ή εθνικά σύνορα,
που θα μοιράζεται αδελφικά όλα τα μέσα
ζωής που η γη δίνει στα παιδιά της.
32 Προσπαθήστε να φανταστείτε πώς θα ήταν
η ανθρώπινη επιστήμη αν είχε ως ιδανικό την
αγάπη για τον άλλον, αν ο άνθρωπος λάμβανε
τη γνώση που αναζητά μέσω της προσευχής.
33 σκεφτείτε πόσο ευχάριστο θα είναι για
Μένα να δέχομαι τη λατρεία της αγάπης, της
πίστης, της υπακοής και της ταπεινότητας από
τους ανθρώπους μέσα από τη ζωή τους, χωρίς
να χρειάζεται να καταφεύγουν σε τελετές και
εξωτερικές μορφές λατρείας.
34. Μόνο αυτή θα είναι η ζωή για τους
ανθρώπους, γιατί σε αυτήν θα αναπνέουν
ειρήνη, θα απολαμβάνουν την ελευθερία και
θα τρέφονται μόνο με αυτό που περιέχει την
αλήθεια. (315, 57 - 58)
35. Οι αμαρτίες των ανθρώπων θα σβηστούν
και όλα θα φανούν σαν καινούργια. Ένα φως
γεμάτο αγνότητα και παρθενία θα φωτίσει
όλα τα πλάσματα, μια νέα αρμονία θα
υποδεχτεί αυτή την ανθρωπότητα, και τότε
από το πνεύμα των ανθρώπων θα ξεπηδήσει
ένας ύμνος αγάπης για τον Κύριό τους, τον
οποίο Εκείνος περίμενε τόσο καιρό.

36 Η Μητέρα Γη, η οποία βεβηλώθηκε από
τους πρώτους χρόνους από τα παιδιά της, θα
στολιστεί και πάλι με τα πιο όμορφα γιορτινά
της ρούχα, και οι άνθρωποι δεν θα την
αποκαλούν πλέον "Κοιλάδα των Δακρύων",
ούτε θα τη μετατρέψουν σε πεδίο αίματος και
δακρύων.
37 Αυτός ο κόσμος θα είναι σαν ένα μικρό
καταφύγιο στη μέση του σύμπαντος, απ'
όπου οι άνθρωποι θα υψώσουν το πνεύμα
τους στο Άπειρο, σε μια ένωση γεμάτη
ταπεινότητα και αγάπη για τον Επουράνιο
Πατέρα τους.
38 Τα παιδιά μου θα έχουν τον νόμο μου
αποτυπωμένο στο μυαλό τους και τον λόγο
μου στην καρδιά τους, και αν στο παρελθόν η
ανθρωπότητα έβρισκε ευχαρίστηση στο κακό
και απόλαυση στην αμαρτία, τότε δεν θα
έχουν άλλο ιδανικό από το καλό, ούτε θα
γνωρίζουν μεγαλύτερη ευχαρίστηση από
εκείνη που περπατάει στους δρόμους μου.
39. Αλλά μη νομίζετε ότι ο άνθρωπος θα
απαρνηθεί επομένως την επιστήμη του ή τον
πολιτισμό του και θα αποσυρθεί σε μοναχικές
κοιλάδες και στα βουνά για να ζήσει μια
πρωτόγονη ζωή. Όχι, αλλά θα απολαμβάνει
τους καρπούς του δέντρου της επιστήμης, το
οποίο έχει φροντίσει με τόσο ενδιαφέρον, και
όταν η πνευματοποίησή του θα είναι
μεγαλύτερη, τότε θα είναι και η επιστήμη του.
40. Αλλά προς το τέλος των καιρών, όταν ο
άνθρωπος θα έχει διανύσει όλη αυτή τη
διαδρομή και θα έχει αρπάξει τον τελευταίο
καρπό από το δέντρο, θα συνειδητοποιήσει
την ασήμαντη αξία των έργων του, τα οποία
προηγουμένως του φαίνονταν τόσο
σπουδαία, και θα κατανοήσει και θα
αισθανθεί την Πνευματική Ζωή, και μέσω
αυτής θα θαυμάσει το έργο του Δημιουργού
όσο ποτέ άλλοτε. Μέσω της έμπνευσης θα
λάβει τις μεγάλες αποκαλύψεις και η ζωή του
θα είναι μια επιστροφή στην απλότητα, τη
φυσικότητα, την πνευματοποίηση. Θα
περάσει λίγος καιρός μέχρι να έρθει αυτή η
μέρα, αλλά όλα τα παιδιά μου θα τη δουν.
(111, 12-14)
Η ολοκλήρωση της δημιουργίας
41. Ετοιμάζω την κοιλάδα όπου θα
συγκεντρώσω όλα τα παιδιά Μου για τη
Μεγάλη Παγκόσμια Κρίση. Θα κρίνω με
τελειότητα, η αγάπη και το έλεός Μου θα
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αγκαλιάσουν την ανθρωπότητα, και εκείνη
την ημέρα θα βρείτε λύτρωση και θεραπεία
από όλα τα κακά σας.
42. Σήμερα, αν εξιλεωθείτε για τις αμαρτίες
σας, ας καθαριστεί το πνεύμα σας. Με αυτόν
τον τρόπο, θα είστε έτοιμοι να λάβετε από
Μένα την κληρονομιά που έχω προβλέψει για
τον καθένα σας. (237, 6)
43. Η αγάπη μου θα συγχωνεύσει όλους τους
ανθρώπους και όλους τους κόσμους σε έναν.
Μπροστά Μου, οι διαφορές των φυλών, των
γλωσσών και των φυλών θα εξαφανιστούν,
ακόμη και οι διαφορές που υπάρχουν στην
πνευματική ανάπτυξη. (60, 95)
44. Το Πνεύμα μου έχει κατέβει σε κάθε
πνευματικό ον και οι άγγελοί μου βρίσκονται
παντού στο σύμπαν, εκτελώντας τις εντολές
μου για να βάλουν τα πάντα σε τάξη και στο
σωστό δρόμο. Τότε, όταν όλοι θα έχουν
εκπληρώσει την αποστολή τους, η άγνοια θα
εξαφανιστεί, το κακό δεν θα υπάρχει πλέον
και μόνο το καλό θα βασιλεύει σε αυτόν τον
πλανήτη. (120, 47)
45. Όλοι οι κόσμοι στους οποίους τα παιδιά
μου τελειοποιούνται είναι σαν ένας
απέραντος κήπος. Σήμερα είστε ακόμα
τρυφερά βλαστάρια, αλλά σας υπόσχομαι ότι
δεν θα σας λείψουν τα κρυστάλλινα νερά των
διδασκαλιών μου, και μέσω του ποτίσματος
τους θα αυξάνεστε όλο και περισσότερο σε
σοφία και αγάπη- μέχρι μια μέρα στην
αιωνιότητα, όταν τα δέντρα θα φέρουν
πλήρως ώριμους καρπούς σε αφθονία, ο
Θείος κηπουρός θα μπορεί να αναζωογονηθεί
στο έργο του δοκιμάζοντας τους καρπούς της
δικής του αγάπης. (314, 34)
46. Θέλω στο τέλος του αγώνα, όταν όλα τα
παιδιά μου θα είναι αιώνια ενωμένα στο
πνευματικό σπίτι, να μοιραστούν την άπειρη
ευτυχία μου ως Δημιουργού, αναγνωρίζοντας
το γεγονός ότι ο καθένας από εσάς
συμμετείχε στο θείο έργο με εποικοδομητικό
ή αναπλαστικό τρόπο.
47. Μόνο ως πνευματικά όντα θα
ανακαλύψετε ότι από όλα όσα δημιούργησα
από την αρχή, τίποτα δεν έχει χαθεί, ότι όλα
ανασταίνονται σε Μένα, όλα ζωντανεύουν και
ανανεώνονται.
48. Επομένως, αν τόσα πολλά όντα έχουν
παρεκκλίνει για μεγάλο χρονικό διάστημα- αν
πολλά, αντί για έργα ζωής, έχουν κάνει
καταστροφικά έργα, θα διαπιστώσουν ότι ο

χρόνος της παρεκτροπής τους ήταν μόνο
προσωρινός και ότι τα έργα τους, όσο κακά κι
αν ήταν, θα βρουν επανόρθωση στην Αιώνια
Ζωή και θα μεταμορφωθούν σε συνεργάτες
του ακατάπαυστα δημιουργικού μου έργου.
49. Τι σημασία έχουν μερικοί αιώνες
αμαρτίας και σκότους, όπως είχε η
ανθρωπότητα στη γη, όταν τους συγκρίνετε
με την αιωνιότητα, με μια εποχή εξέλιξης και
ειρήνης χωρίς τέλος; Απομακρυνθήκατε από
Μένα λόγω της ελεύθερης βούλησής σας και,
παρακινούμενοι από τη συνείδησή σας, θα
επιστρέψετε σε Μένα. (317, 17 - 20)
50 Αυτός ο κόσμος δεν είναι αιώνιος, ούτε
χρειάζεται να είναι. Όταν αυτό το σπίτι δεν
εξυπηρετεί πλέον τον σκοπό που έχει τώρα
ως λόγο ύπαρξης, θα εξαφανιστεί.
51. Όταν το πνεύμα σας δεν χρειάζεται πλέον
τα μαθήματα που δίνει αυτή η ζωή, επειδή
αναμένει άλλα, ανώτερα σε έναν άλλο κόσμο,
θα πει, με βάση το φως της γνώσης που
απέκτησε σε αυτόν τον αγώνα της ζωής: Με τι
διαύγεια καταλαβαίνω τώρα ότι όλες οι
δυστυχίες αυτής της ζωής ήταν μόνο
εμπειρίες και μαθήματα που χρειαζόμουν για
να καταλάβω καλύτερα. Πόσο μακρύ μου
φαινόταν αυτό το "έργο της ημέρας" όταν τα
βάσανα με βάραιναν. Τώρα, από την άλλη
πλευρά, όταν όλα τελειώσουν - πόσο σύντομο
και φευγαλέο μου φαίνεται μπροστά στην
αιωνιότητα! (230, 47)
52 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.
53 Τα πάντα υπόκεινται στην ανάπτυξη, τα
πάντα ακολουθούν την πορεία τους, τα πάντα
προχωρούν, τα πάντα αλλάζουν,
αναπτύσσονται υψηλότερα και
τελειοποιούνται.
54. Τότε, όταν θα έχει 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, μιζέρια, πόνος και ατέλεια.
(254, 28)
Ο ύμνος της δοξολογίας της
αποκατασταθείσας αρμονίας της
δημιουργίας
55 Στο πνεύμα μου υπάρχει ένα τραγούδι
δοξολογίας, που κανείς δεν το έχει ακούσει303

κανείς δεν το γνωρίζει, ούτε στον ουρανό
ούτε στη γη.
56 Αυτό το τραγούδι θα ακουστεί σε όλο το
σύμπαν όταν ο πόνος, η δυστυχία, το σκοτάδι
και η αμαρτία σβήσουν.
57 Αυτοί οι θεϊκοί τόνοι θα αντηχήσουν σε
όλα τα πνευματικά όντα, και ο Πατέρας και τα
παιδιά θα ενωθούν σε αυτή τη χορωδία
αρμονίας και ευδαιμονίας. (219, 13)
58 Θέλω να υψώσω τον εαυτό Μου μέσα σας
ως νικητή - θέλω να βλέπετε τον Πατέρα σας
ως τον Βασιλιά των δυνάμεων που νικά το
κακό μέσα σας, και τους εαυτούς σας ως
στρατιώτες γεμάτους πνευματική τιμή,
γεμάτους ικανοποίηση και ψυχική γαλήνη.
59 Τότε ο ύμνος της Παγκόσμιας Αρμονίας θα
ακουστεί στη μεγαλύτερη από τις νίκες εκείνο το θρίαμβο που θα έρθει, αλλά στον
οποίο ούτε ο Πατέρας σας ούτε εσείς οι ίδιοι
θα στενοχωρηθείτε που "νικήσατε" μέσω της
αγάπης σας.
60 Οι "νικητές" μας δεν θα είναι τα
πνευματικά όντα - θα είναι το κακό, όλα τα
σκοτάδια, οι αμαρτίες και οι ατέλειες.
61 Ο θρίαμβος του Πατέρα θα συνίσταται στη
σωτηρία όλων των καθυστερημένων
πνευμάτων που ήταν ριζωμένα στο σκοτάδι
και το κακό.
62. Κάνετε λάθος αν πιστεύετε ότι
οποιοσδήποτε θα χαθεί. Δεν θα ήμουν πλέον
Θεός αν ένα και μόνο πνεύμα δεν έβρισκε
σωτηρία.
63. Όλοι εκείνοι που αποκαλείτε δαίμονες
είναι επίσης πνευματικά όντα που προήλθαν
από τον Θεό, και αν εξακολουθούν να είναι
χαμένοι σήμερα, θα βρουν και αυτοί
λύτρωση.
64. Πότε θα είναι μέσα τους το αληθινό φως;
Τότε, όταν εσείς, μαζί με τις πνευματικές
στρατιές του φωτός, καταπολεμήσετε την
άγνοιά τους και την αμαρτία τους με την
προσευχή σας και τα έργα αγάπης και ελέους
σας.
65 του Πατέρα σας και η τέλεια ευτυχία σας
θα είναι η Μεγάλη Ημέρα του Κυρίου. Το
Παγκόσμιο συμπόσιο θα λάβει χώρα όταν
όλοι σας θα τραφείτε κάποτε στο τραπέζι Του
με τον Άρτο της Αιώνιας Ζωής. (327, 47 – 48)
66. Δεν σας είπα ότι είστε κληρονόμοι της
δόξας Μου; Έτσι, το μόνο που λείπει είναι να
αποκτήσετε αξία, ώστε να γίνει δική σας και
να την απολαύσετε.

67. Όλα όσα δημιούργησα δεν ήταν για Μένα,
αλλά για τα παιδιά Μου. Θέλω μόνο τη χαρά
σου, την αιώνια ευτυχία σου. (18, 60 - 61)
68. Όλη η δύναμη που εμψύχωνε τα όντα και
έδινε ζωή στους οργανισμούς θα επιστρέψει
σε Μένα- όλο το φως που φώτιζε τους
κόσμους θα επιστρέψει σε Μένα, και όλη η
ομορφιά που ξεχύθηκε στα βασίλεια της
δημιουργίας θα είναι και πάλι στο Πνεύμα
του Πατέρα- και μόλις επιστρέψει σε Μένα,
αυτή η ζωή θα μετατραπεί σε Πνευματική
Ουσία, η οποία θα ξεχυθεί σε όλα τα
πνευματικά όντα, στα παιδιά του Κυρίουγιατί ποτέ δεν θα σας αποκληρώσω από τα
δώρα που σας έδωσα.
69 Η σοφία, η αιώνια ζωή, η αρμονία, η
άπειρη ομορφιά, η καλοσύνη, όλα αυτά και
πολλά άλλα θα βρίσκονται στα παιδιά του
Κυρίου όταν θα κατοικούν μαζί Του στον τόπο
της τελειότητας. (18,54-56)

XIV Η Μεγάλη Επιτροπή
Κεφάλαιο 59 - Ανάθεση για τη
διάδοση του νέου λόγου του Θεού
Οδηγίες για την παραγωγή τόμων βιβλίων,
αποσπασματικών εκδόσεων και
μεταφράσεων
1 Αυτή είναι η αναγγελθείσα στιγμή κατά την
οποία έπρεπε να μιλήσω στην ανθρωπότητα
και θέλω, σε εκπλήρωση των προβλέψεών
Μου, να συντάξετε τόμους βιβλίων με αυτόν
τον λόγο που σας έδωσα, κάνοντας αργότερα
αποσπάσματα και αναλύσεις από αυτά και
θέτοντάς τα υπόψη των συνανθρώπων σας.
(6, 52 o.)
2 Συγκεντρώστε ένα βιβλίο από τον λόγο μου,
πάρτε από αυτό το νόημα, ώστε να πάρετε
μια πραγματική ιδέα για την καθαρότητα της
διδασκαλίας μου. Μπορείτε να ανακαλύψετε
σφάλματα στη λέξη που μεταδίδεται από τον
φορέα φωνής, αλλά όχι στο νόημα.
3. Οι πομποί μου δεν ήταν πάντα
προετοιμασμένοι. Γι' αυτό σας είπα να μην το
διαβάσετε επιφανειακά, αλλά να διεισδύσετε
στο νόημά του, ώστε να ανακαλύψετε την
τελειότητά του. Προσευχηθείτε και
διαλογιστείτε για να το καταλάβετε. (174, 30)
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4 Σας έφερα αυτόν τον λόγο και σας έκανα να
τον ακούσετε στη γλώσσα σας, αλλά σας
αναθέτω να τον μεταφράσετε αργότερα σε
άλλες γλώσσες, ώστε να γίνει γνωστός σε
όλους- σας αναθέτω να τον μεταφράσετε στη
δική σας γλώσσα.
5 Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσετε να χτίζετε
τον αληθινό "πύργο του Ισραήλ" - αυτόν που
ενώνει πνευματικά όλους τους λαούς σε ένα,
που ενώνει όλους τους ανθρώπους σε εκείνον
τον θείο, αναλλοίωτο και αιώνιο νόμο που
μάθατε στον κόσμο από το στόμα του Ιησού
όταν σας είπε: "Αγαπάτε ο ένας τον άλλον!"
(34, 59 - 60)
6 Θέλω ο Λόγος Μου, όταν σχηματίζονται
βιβλία από αυτόν για να διαδοθούν στη γη,
να τυπώνεται άψογα, τόσο καθαρός όσο
βγήκε από Μένα.
7 Αν το αφήσετε να εισέλθει στα βιβλία σας
με αυτόν τον τρόπο, ένα φως θα ρέει από
αυτό που θα φωτίσει την ανθρωπότητα, και
το πνευματικό του νόημα θα γίνει αισθητό και
κατανοητό από όλους τους ανθρώπους. (19,
47 - 48)
8. Σας προστάζω τη διδασκαλία Μου για να τη
μεταδώσετε στους συνανθρώπους σας με την
ίδια μορφή με την οποία σας τη δίνω. Αλλά
ποτέ μην το συζητάτε με βίαιο τρόπο όταν το
διδάσκετε. Προσέξτε να μην κρίνετε αυτό που
δεν γνωρίζετε, αλλά καταλάβετε ότι ένα αγνό
παράδειγμα αρκεί για να μεταστρέψει τους
ανθρώπους στην πνευματικότητα. (174, 66)
9 Ετοιμαστείτε για να μοιραστείτε τα καλά
νέα, τα οποία θα γίνουν δεκτά με χαρά από
πολλούς.
10 Σας λέω "από πολλούς" και όχι "από
όλους", γιατί μερικοί μπορεί να σας πουν ότι
τους αρκεί αυτό που τους αποκάλυψε ο Θεός
στην Πρώτη Εποχή και αυτό που έφερε ο
Χριστός στους ανθρώπους.
11 Ακριβώς τότε, τα χείλη σας, κινούμενα και
εμπνευσμένα από Μένα, ας λένε στους
άπιστους ανθρώπους ότι είναι απαραίτητο να
γνωρίσουν τη νέα αποκάλυψη για να
γνωρίσουν όλη την αλήθεια που δόθηκε
στους ανθρώπους από τον Θεό κατά τους
περασμένους χρόνους. (292, 67)

ακόμη και στο μεξικανικό έθνος, πολλοί δεν
έχουν ακόμη αναγνωρίσει το Έργο μου.
13 Δείτε πώς αναδύονται ήδη στον κόσμο
εκείνοι που λένε ότι εργάζονται στο όνομά
μου, αν και είναι πνευματικά άποροι.
14. Εσείς όμως που έχετε ευλογηθεί άφθονα
από τη Θεότητά Μου, ποιο είναι το καθήκον
σας; Για να κάνω γνωστή τη Διδασκαλία Μου.
Δεν πρέπει να κρύβεστε από τον κόσμο, ούτε
να του αρνείστε τη βοήθεια που χρειάζεται.
(341, 16)
15 εδώ σας προετοιμάζω σιωπηλά- ύστερα
απ' αυτό θα έρθει η ημέρα που θα πρέπει να
ξεκινήσετε να προετοιμάσετε τους δρόμους,
ώστε ο λόγος μου να φτάσει σε όλες τις
καρδιές.
16 Εκείνη την εποχή ο κόσμος θα καθαριστεί
από τα βάσανα, και ο λόγος μου δεν θα του
φαίνεται πλέον σαν μια ξένη γλώσσα, αλλά
σαν κάτι που η καρδιά και το πνεύμα θα
μπορούν εύκολα να καταλάβουν και να
αισθανθούν.
17 Σας δίνω το βιβλίο που μιλάει για την
αλήθεια και την αγάπη, για να το μεταφέρετε
σε όλη την ανθρωπότητα.
18. Δεν υπάρχει κανένας λαός στη γη για τον
οποίο θα μπορούσα να σας πω ότι δεν
χρειάζεται να πάτε, επειδή δεν χρειάζονται
αυτή την αποκάλυψη. Ποιο έθνος μπορεί να
ισχυριστεί ότι είναι πραγματικά χριστιανικό,
όχι μόνο κατ' όνομα, αλλά λόγω της αγάπης,
του ελέους και της συγχώρεσής του; Ποιο
έθνος μπορεί να αποδείξει την
πνευματικότητά του; Σε ποιο μέρος του
κόσμου αγαπιούνται μεταξύ τους; Πού
ακολουθούν οι άνθρωποι πραγματικά τις
διδασκαλίες του Χριστού; (124, 15 - 16)
19 όταν ολοκληρωθεί αυτό το μήνυμα, δεν θα
μιλάω πλέον μέσω αυτών των πομπών, αλλά
θα εκδηλωθώ με έναν λεπτό τρόπο στα
πνεύματα μετά από αυτό.
20 Ο λόγος μου, όμως, σφραγισμένος στις
καρδιές εκείνων που τον άκουσαν, και
γραμμένος σε ένα νέο βιβλίο, θα μεταφερθεί
στους λαούς και τα έθνη του κόσμου ως
σπόρος ειρήνης, ως φως αληθινής γνώσης, ως
φάρμακο για κάθε κακό που βασανίζει το
σώμα και τον νου των ανθρώπων.
21 Ο λόγος μου δεν θα έρθει στις καρδιές,
όταν το επιθυμούν οι αγγελιοφόροι μου,
αλλά όταν είναι δικό μου θέλημα. Διότι εγώ
θα είμαι αυτός που θα προσέχω το σπέρμα

Το δικαίωμα να γνωρίσουμε τον νέο λόγο
του Θεού
12 Είναι ανάγκη να ξεκινήσετε για τα διάφορα
μονοπάτια της γης, αγαπητοί άνθρωποι. Ιδού,
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μου, που θα προετοιμάζω το έδαφος και θα
ανοίγω το δρόμο γι' αυτό. Εγώ θα είμαι
εκείνος που θα το κάνει να φτάσει στους
λαούς, τα έθνη και τις οικογένειες με σύνεση,
την κατάλληλη στιγμή.
22 Θα φτάσει όταν θα είναι ήδη
αναμενόμενη, όταν οι καρδιές θα είναι σε
αναμονή επειδή θα θυμούνται τις υποσχέσεις
μου, όταν θα έχουν ξυπνήσει από το βαθύ
όνειρο της αυτοπεποίθησης, της αλαζονείας,
του υλισμού και της ματαιοδοξίας. (315, 28 29)
23 Θα δώσω στον λαό μου τα μέσα για να
μεταφέρει το μήνυμά μου σε όλα τα έθνη. Θα
φροντίσω να βρει στο δρόμο της ανθρώπους
καλής θέλησης που θα τη βοηθήσουν να
μεταφέρει τις διακηρύξεις μου στα πέρατα
της γης. (323, 75)
24 Μέσω σας ο νόμος θα γίνει εκ νέου
γνωστός στις νέες γενεές. Επομένως, σας είπα
ότι πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Διότι
ήρθατε να προετοιμάσετε το δρόμο για το
μέλλον, ώστε στο μέλλον οι νέες γενιές να μην
είναι πλέον ειδωλολάτρες, ούτε να
εμφανιστούν ανάμεσά τους ψευδοπροφήτες
για να εξαπατήσουν την ανθρωπότητα.
25. Όλα αυτά πρέπει να τα αποκαλύψεις στον
κόσμο, Ισραήλ. Σε αυτή την εποχή, όταν έχουν
προκύψει διαφορετικές κοσμοθεωρίες, η
αίρεση θα ξεσηκωθεί εναντίον της αίρεσης,
τα δόγματα θα πολεμήσουν μεταξύ τους και
θα σας απορρίψουν επίσης.
26 Επειδή, όμως, εσείς είστε παιδιά του
φωτός και της ειρήνης, θα πρέπει να τους
πείτε: "Η αλήθεια περιέχεται στο νόημα της
Τρίτης Διαθήκης- υπάρχει η μαρτυρία της
παρουσίας και του ερχομού του Κυρίου κατά
τον παρόντα χρόνο".
27 Θα δείξετε αυτό το βιβλίο στην
ανθρωπότητα και θα μαρτυρήσετε την
αλήθεια του με την εκπλήρωση του νόμου
μου. (348, 42 - 43)

Πνευματικό Δρόμο - τον μοναδικό που σας
οδηγεί στην ειρήνη, στο αληθινό φως και
στην αγκαλιάζουσα αδελφοσύνη. (270, 10)
29. Έχετε υπομονή και κατανόηση, διότι δεν
είστε εσείς που θα αναγνωρίσει η
ανθρωπότητα, αλλά το έργο μου, η
Διδασκαλία μου, και είναι αιώνια. Το καθήκον
σας είναι να μεταφέρετε με τα λόγια και τις
πράξεις σας το μήνυμα που αποκαλύπτει
στους ανθρώπους τον τρόπο να κάνουν ένα
βήμα προς την τελειότητα. (84, 11)
30 οικοδομήστε σε στέρεο έδαφος, ώστε αυτό
που έχτισα μέσα σας για πνευματικότητα και
ανανέωση, να μην το καταστρέψουν οι
άπιστοι- σας έχτισα σε στέρεο έδαφος, ώστε
να μην σας καταστρέψουν οι άπιστοι.
31. Αλλά δεν πρέπει να κρύψετε αυτή την
αλήθεια από φόβο για τον κόσμο- πρέπει να
την δείξετε στον κόσμο στο λαμπρό φως της
ημέρας. Αυτή την εποχή δεν θα πηγαίνετε
στις κατακόμβες για να προσεύχεστε και να
Με αγαπάτε.
32 μην ντρέπεστε να μιλάτε ή να μαρτυρείτε
για Μένα με οποιονδήποτε τρόπο, γιατί τότε
οι άνθρωποι δεν θα αναγνωρίσουν ότι Εγώ
έγινα γνωστός σε σας, θα αμφιβάλλουν ότι τα
πλήθη των ασθενών και των
αναξιοπαθούντων έγιναν καλά και βρήκαν
ανακούφιση από τα βάσανά τους, θα
αρνηθούν τα θαύματα που έκανα για να
αναζωπυρώσω την πίστη σας.
33. Θα σας αφήσω το βιβλίο της διδασκαλίας
μου, ώστε 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!
34 Πάρτε όλες αυτές τις διδασκαλίες
κατάκαρδα, ώστε οι δοκιμασίες στη ζωή σας
να μη σας πιάσουν απροετοίμαστους. (246,
69 - 70)
35. 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.
36 Όπου ανακαλύπτετε σφάλματα, άγνοια ή
κακό, διαδώστε την ουσία της Διδασκαλίας

Οδηγίες για τη διάδοση της Διδασκαλίας του
Πνεύματος
28. 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 πολύ
πιστά και αληθινά. Έχετε κληθεί και επιλεγεί
να φέρετε τα Καλά Νέα στην ανθρωπότητα,
να διδάξετε στους συνανθρώπους σας τον
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μου, η οποία, επειδή είναι δική μου, δεν
πρέπει να περιέχει κανένα μείγμα με
ακαθαρσίες ή σφάλματα.
37 Η διδασκαλία μου είναι απόλυτη,
ολοκληρωμένη και τέλεια. (268,58 - 60)
38. Σας λέω ακόμη και τώρα ότι όσοι
σπείρουν πραγματικά αυτόν τον σπόρο με την
εγκαρδιότητα με την οποία σας τον
εμπιστεύτηκα, θα πορευτούν ειρηνικά. οι
πόρτες θα ανοίξουν σ' αυτούς που ήταν
κουφοί στο χτύπημά τους- και παρόλο που
μπορεί να πολεμηθούν, δεν θα ηττηθούν ποτέ
στη μάχη, επειδή η αρετή τους θα τους κάνει
να ξεπεράσουν όλες τις δοκιμασίες.
39 Όσοι, όμως, αγνοούν τη φωνή της
συνείδησής τους, δεν υπακούουν στον λόγο
Μου και Με προδίδουν, θα είναι πάντα στο
έλεος των εχθρών τους, θα ζουν χωρίς ειρήνη
και θα νιώθουν τον φόβο του θανάτου. (252,
24 - 25)
40 Άνθρωποι, πριν ακόμα τελειώσουν οι
πόλεμοι στον κόσμο, ο νόμος της αγάπης μου
θα αγγίξει όλα τα πνευματικά όντα, αν και
σήμερα δεν μπορείτε να ξέρετε με ποιον
τρόπο.
41 Αυτό το μήνυμα του πνευματικού φωτός
θα φτάσει και στους ανθρώπους- αλλά αυτό
θα συμβεί μόνο όταν είστε δυνατοί.
42. Κανείς δεν θα τολμήσει να πει ότι αυτό το
έργο είναι η αλήθεια, αν δεν έχει πειστεί γι'
αυτό, γιατί τότε κανείς δεν θα σας πιστέψει.
Αλλά αν η πίστη σας είναι απόλυτη και η
πεποίθησή σας αληθινή, κανείς δεν θα
μπορέσει να σας εμποδίσει να φέρετε τα
καλά νέα σε όλες τις καρδιές. (287, 52-53)

μηνύματα και αποκαλύψεις, γι' αυτό και
μερικές φορές αμφιβάλλεις αν θα βρεις
πίστη.
3 αλλά μην ανησυχείτε, πάρτε τον σπόρο που
σας εμπιστεύτηκα και σπείρετε. Θα δείτε ήδη
πόσα από τα χωράφια που θεωρούσατε
άγονα θα τα βρείτε καρποφόρα, όταν γίνουν
καρποφόρα με την αλήθεια του Λόγου Μου.
4. Μην αποτυγχάνετε να εκπληρώσετε την
αποστολή σας επειδή αισθάνεστε ανάξιοι.
Αληθινά σας λέω, όποιος έχει μια αποστολή
και δεν την εκπληρώνει, ενεργεί το ίδιο κακώς
με εκείνον που βεβηλώνει εν γνώσει του τον
Νόμο.
5 Μην ξεχνάτε ότι στο τέλος ο Πατέρας θα
ζητήσει λογαριασμό από εσάς - και για ό,τι
κακό κάνατε και για ό,τι δεν κάνατε. Να
ξέρετε ότι τόσο η μία όσο και η άλλη
παράβαση θα προκαλέσουν πόνο στο πνεύμα
σας.
6 διαδώστε τη διδασκαλία Μου, μιλήστε
στους ανθρώπους του Λόγου Μου, πείστε
τους με τα έργα της αγάπης σας, προσκαλέστε
τους να Με ακούσουν, και όταν έρθουν με τα
πλήθη και ανάψει το φως της πίστης στις
καρδιές τους, θα τους ονομάσω παιδιά του
Νέου Λαού του Ισραήλ. (66, 14 - 17)
7 Αυτοί που σηκώνονται από το βούρκο, τη
βρωμιά και τον εγωισμό σε μια ζωή
υπηρεσίας και ενεργού φιλανθρωπίας για
τους συνανθρώπους τους, θα δείξω ως
παράδειγμα ότι η Διδασκαλία Μου έχει φως
και χάρη για να ανανεώσει τους αμαρτωλούς.
Αυτό το παράδειγμα θα εξαπλωθεί σε όλες τις
καρδιές.
8 Ποιος δεν επιθυμεί να είναι ανάμεσα σ'
αυτούς που με μαρτυρούν; Αλλά αληθινά σας
λέω, αν οι πράξεις σας δεν είναι πραγματικά
από καρδιάς, δεν θα αποδώσουν καρπούς
στους συνανθρώπους σας, και συχνά θα τους
ακούτε να σας αποκαλούν υποκριτές και
ψευδοκήρυκες. Και δεν θέλω να συμβεί αυτό
σε εσάς.
9. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στην εποχή μας
είναι πολύ δύσκολο να ξεγελάσετε τους
ανθρώπους. Το μυαλό τους είναι σε
εγρήγορση και ακόμη και αν είναι χαμένοι
στον υλισμό της ύπαρξής τους, είναι
ευαίσθητοι σε κάθε πνευματική εκδήλωση.
Αλλά αν δεν μπορείτε να εξαπατήσετε τους
συνανθρώπους σας, μπορείτε να εξαπατήσετε
τον Πατέρα σας;

Κεφάλαιο 60 - Εργασία με το Πνεύμα
του Χριστού
Απαραίτητες ιδιότητες, αρετές και
ικανότητες των νέων μαθητών
1 Πόσο δύσκολο σας φαίνεται να βρείτε
τρόπο να εκπληρώσετε την αποστολή σας σε
αυτή την εποχή. Αλλά σας λέω ότι δεν είναι
δύσκολο, επειδή η ανθρωπότητα είναι έτοιμη
να δεχτεί το μήνυμά Μου.
2 Οι αδύναμοι πάντοτε αποθαρρύνονταν
μπροστά στη μάχη, ενώ οι δυνατοί έδειχναν
ότι η πίστη στον νόμο μου νικάει τα πάντα. Το
πεπρωμένο σου, Ισραήλ, ήταν να
γνωστοποιείς στον κόσμο ολοένα και νέα
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10 Αφήστε την αγάπη του Διδασκάλου να
κατοικήσει στην ύπαρξή σας, ώστε να
συγχωρείτε τους εχθρούς σας, όπως Εκείνος
συγχωρεί εσάς. Τότε η καρδιά σας θα είναι
σαν σωσίβιο ανάμεσα στους ανθρώπους. (65,
44 - 46)
11 Μη φοβάστε τους ανθρώπους- επειδή,
αλήθεια σας λέω: Θα μιλήσω μέσα από το
στόμα σου, θα μαρτυρήσω το λόγο Μου μέσα
από σένα, και ο απόηχος του θα φτάσει μέχρι
τα πέρατα της γης, στους μεγάλους, στους
μικρούς, στους άρχοντες, στους επιστήμονες
και στους θεολόγους. (7, 37)
12 Σας ξαναλέω ότι δεν πρέπει να φοβάστε
την αντιπαράθεση. Πείτε λοιπόν στους
συνανθρώπους σας με τη μεγαλύτερη
φυσικότητα ότι ο Κύριος ήρθε σε σας.
13 Πείτε τους ότι αυτός που πέθανε στο
σταυρό ήταν ο Ιησούς - το σώμα στο οποίο ο
Χριστός έκρυψε τον εαυτό του, ο ζωντανός
ναός στον οποίο κατοικούσε ο "Λόγος του
Θεού"- αλλά ότι ο Χριστός, η Θεία Αγάπη, ζει
και έρχεται με το Πνεύμα στα παιδιά του για
να τους διδάξει τον δρόμο που θα τα
οδηγήσει στην Πνευματική του Βασιλεία. (88,
62 - 63)
14. Μη φοβάστε τις κρίσεις και τους
χλευασμούς των αιρέσεων και των
ομολογιών. Αυτοί είναι που, αν και έχουν τα
βιβλία της προφητείας στα χέρια τους, δεν τα
έχουν ερμηνεύσει σωστά και επομένως δεν
ήξεραν πώς να Με περιμένουν. Εσείς, από την
άλλη πλευρά, που δεν γνωρίζατε τις
προφητείες που μιλούσαν για την επιστροφή
Μου ως το Άγιο Πνεύμα, Με περιμένατε.
Τώρα η Τρίτη Εποχή είναι εδώ, αλλά η
ανθρωπότητα δεν έχει καταλάβει πώς να
ερμηνεύσει το Ευαγγέλιο (33:26).
15 Πώς θα μπορέσετε να οδηγήσετε την
ανθρωπότητα στην επίτευξη της
πνευματικότητας σε μια εποχή τόσο μεγάλης
υλοποίησης και σύγχυσης του νου;
16 Να γνωρίζετε ότι το έργο σας είναι
δύσκολο, ότι πρέπει να είστε δυνατοί και
υπομονετικοί στον αγώνα για την
ολοκλήρωσή του.
17 Πρέπει να καταβάλλετε μεγάλη
προσπάθεια για να διορθώσετε τη
λανθασμένη ερμηνεία που δίνεται στο Νόμο
Μου και επίσης τον ατελή τρόπο με τον οποίο
Μου προσφέρετε τη λατρεία σας.

18 Αλλά πρέπει να θυμάστε ότι δεν μπορείτε
να αλλάξετε ιδέες και μορφές λατρείας σε μια
στιγμή, αλλά ότι για να το κάνετε αυτό πρέπει
να οπλιστείτε με υπομονή και καλή θέληση
και να δώσετε το παράδειγμα της αγάπης με
τα έργα σας. (226, 60)
19 Μόνο οι αγνοί στην καρδιά μπορούν να
βγουν στους τόπους και τα έθνη για να
διαδώσουν το μήνυμά μου, γιατί μόνο αυτοί
θα είναι άξιοι να μαρτυρήσουν την αλήθεια
αυτού του έργου.
20 Όταν αυτοί οι απεσταλμένοι ξεκινούν για
τις χώρες που τους περιμένουν, κάθε
θρησκευτικός φανατισμός πρέπει να έχει ήδη
σβήσει από τις καρδιές τους, δεν πρέπει να
υπάρχει πλέον η παραμικρή επιθυμία για
κολακεία ή θαυμασμό, ούτε πρέπει να
τολμήσουν να λερωθούν με τα χρήματα του
κόσμου για το έργο αγάπης που επιτελούν.
21 Δεν θα πουλάνε θαύματα, ούτε θα βάζουν
αντίτιμο για να αγαπούν ο ένας τον άλλον.
Πρέπει να είναι υπηρέτες, όχι αφέντες.
22 Θα έρθει ο καιρός που θα καταλάβετε το
μεγαλείο της αληθινής ταπεινοφροσύνης και
τότε θα συνειδητοποιήσετε ότι αυτός που
ήξερε πώς να είναι υπηρέτης ήταν στην
πραγματικότητα ελεύθερος στο έργο του να
κάνει το καλό και να διαδίδει το έλεος, και ότι
η πίστη, η εμπιστοσύνη και η ειρήνη τον
συνόδευαν στη ζωή του. (278, 11 - 12)
23. Σας λέω ότι θα το νιώσετε όταν το πνεύμα
σας θα είναι έτοιμο να διδάξει τη Διδασκαλία
μου στους συνανθρώπους σας. Γιατί αυτό θα
γίνει όταν θα έχετε βρει τον εαυτό σας. Τότε
θα ακούσετε πολύ καθαρά τη φωνή της
συνείδησης. Όσο αυτό δεν ισχύει για εσάς,
δεν θα είστε σε θέση να Με αισθανθείτε
πραγματικά. (169,36)
24 Ακούστε προσεκτικά αυτόν τον λόγο, για
να τον ερμηνεύσετε και να τον σπείρετε στις
καρδιές των συνανθρώπων σας. Μην
αρκείστε να την καταλάβετε: μιλήστε την,
δώστε το παράδειγμα και διδάξτε με τα έργα
σας. Να είστε ευαίσθητοι, ώστε να ξέρετε
πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσετε
και πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να
μαρτυρήσουν οι πράξεις σας τη Διδασκαλία
μου.
25 Σας δίνω μια γλώσσα για να διαδώσετε τον
λόγο μου, και αυτή η γλώσσα είναι η
πνευματική αγάπη, η οποία θα γίνει
κατανοητή από όλους τους ανθρώπους.
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26. Είναι μια γλώσσα που αρέσει στο αυτί και
στην καρδιά των ανθρώπων, η οποία θα
γκρεμίσει πέτρα-πέτρα τον πύργο της Βαβέλ
που έχτισαν στις καρδιές τους. Τότε η κρίση
μου θα τελειώσει, επειδή όλοι θα θεωρούν
τους εαυτούς τους αδελφούς και αδελφές.
(238, 27 - 28)
27. Μόνο όταν έχετε μεταμορφωθεί
εσωτερικά, θα σας στείλω στον κόσμο για να
διαδώσετε το μήνυμά Μου. Γιατί μόνο όταν η
πνευματικότητα είναι γνήσια στους μαθητές
θα ξέρουν πώς να μεταδίδουν όπως έχουν
λάβει από Μένα. (336, 38)
28. Να έχετε κατά νου ότι η διδασκαλία Μου
δεν περιορίζεται στις ιδέες σας και στην
κατανόησή σας. Η θεϊκή μου σοφία δεν έχει
όρια. Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι
γνώριζε ή καταλάβαινε κάποια από τις
αποκαλύψεις Μου, ακόμη και πριν του τις
αποκαλύψω.
29. Ενώ οι επιστήμονες προσπαθούν να
εξηγήσουν τα πάντα με την υλική τους γνώση,
εγώ αποκαλύπτω στους ταπεινούς την
Πνευματική Ζωή, την Πραγματική Ζωή, στην
οποία βρίσκεται η αιτία, ο λόγος και η
εξήγηση όλων όσων υπάρχουν.
30. Από τη γνώση που θα μεταδώσετε θα
προκύψει η ιδέα που θα έχουν οι άνθρωποι
για το έργο μου. Πολλοί, από έλλειψη
κατανόησης, θα κρίνουν τη Διδασκαλία Μου
σύμφωνα με τη δυσδιάκριτη εμφάνισή σας,
όπως ακριβώς στη "Δεύτερη Εποχή" ο Ιησούς,
ο Χριστός, κρίθηκε σύμφωνα με την ταπεινή
του εμφάνιση και το απλό του ένδυμα, και
επειδή εκείνοι οι δώδεκα που τον
ακολούθησαν ήταν επίσης απλά ντυμένοι.
Αλλά σας λέω με αλήθεια ότι δεν ήταν
καλυμμένοι με κουρέλια, και ότι είχαν
απορρίψει τις γήινες ματαιοδοξίες μόνο
επειδή, χάρη στη διδασκαλία Μου, είχαν
καταλάβει ποιες ήταν οι αληθινές αξίες του
πνεύματος.
31. Σας λέω, μαθητές, όταν οι άνθρωποι
αρχίσουν να μελετούν το Έργο Μου και σας
αναζητούν και σας ρωτούν, μην πέσετε σε
πειρασμό, νομίζοντας ότι είστε ανώτεροι
λόγω της γνώσης που έχετε λάβει από Μένα.
Όσο πιο ταπεινοί δείχνετε, τόσο πιο ευγενείς
και αξιόπιστους θα σας θεωρούν.
32 Με αυτόν τον τρόπο, το φως που διαλύει
τον φανατισμό και απελευθερώνει το πνεύμα
θα προχωρήσει προοδευτικά από άτομο σε

άτομο. Και όσοι αποκαλούνταν χριστιανοί
χωρίς να είναι, θα γνωρίσουν και θα
ερμηνεύσουν τις αληθινές διδασκαλίες του
Χριστού μέσα από αυτό το φως. Διότι θα τους
δώσει μια ανυψωτική αντίληψη της
Πνευματικής Ζωής για την οποία μίλησε ο
Ιησούς στις διδασκαλίες Του. (226, 17 - 21)
33 Δεν θα μπορούσες να πας στον λαό με μια
ψεύτικη ή μόνο προσποιητή προετοιμασίαεπειδή, το πνεύμα τους έχει αναπτυχθεί, και ο
επίδεσμος που κάλυπτε τα μάτια τους έπεσε
προ πολλού.
34. Φέρτε τους πνευματικότητα, προσφέρετε
τους ειρήνη και δημιουργήστε στο
περιβάλλον σας μια ατμόσφαιρα ευημερίας
και αδελφοσύνης, και θα τους δείτε να σας
ακούνε και να δέχονται τα λόγια σας, στα
οποία θα βρίσκεται η έμπνευσή μου και η
δύναμή μου.
35. Αν κηρύττετε και διδάσκετε την ειρήνη, να
είστε και εσείς ειρηνικοί- αν μιλάτε για την
αγάπη, να τη νιώθετε πριν την εκφράσετε με
λόγια- αν οι συνάνθρωποί σας σας
προσφέρουν και τους καρπούς τους, μην τους
απορρίπτετε. Εξετάστε όλα όσα έχετε μάθει,
και τηρήστε ό,τι είναι επιτρεπτό και σωστό
στις διδασκαλίες τους.
36. Θα συναντήσετε επίσης εκείνους που,
έχοντας γίνει φανατικοί στην άσκηση της
θρησκείας τους, έχουν μειώσει την
κατανόησή τους μέσω της υλοποίησης των
λατρευτικών τους πράξεων. Στη συνέχεια, θα
τους βοηθήσετε υπομονετικά να αυξήσουν τις
γνώσεις τους, θα τους δείξετε τους ορίζοντες
που μπορεί να φτάσει το πνεύμα τους όταν
βυθιστούν στη διδασκαλία μου.
37. Θα τους μιλήσετε για το Παγκόσμιο
Πνεύμα μου, για την αθανασία του
πνεύματος, την αέναη εξέλιξή του. Θα τους
διδάξετε την αληθινή προσευχή, τον διάλογο
του πνεύματος, και θα τους ελευθερώσετε
από προκαταλήψεις και πλάνες. Αυτό είναι το
έργο που σας προστάζω - ένα έργο αγάπης
και υπομονής. (277, 6 -7)
38. Θεραπεύστε όλες τις ασθένειες, τόσο του
σώματος όσο και του πνεύματος, διότι έχετε
το καθήκον να παρηγορείτε, να ενισχύετε και
να θεραπεύετε τους πλησίον σας. Αλλά σας
ρωτώ: Πώς θα μπορούσατε να μεταδώσετε
υγεία σε όσους έχουν ανάγκη, αν ήσασταν οι
ίδιοι άρρωστοι; Ποια ειρήνη θα μπορούσε να
ρέει από το πνεύμα σας όταν αυτό
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διαταράσσεται από ανησυχίες, βάσανα,
βασανιστήρια συνείδησης και ποταπά πάθη;
39 Μόνο ό,τι έχετε συσσωρεύσει στην καρδιά
σας θα μπορέσετε να προσφέρετε στους
συνανθρώπους σας. (298,1 - 2)
40 Σας φέρνω μια σαφή και απλή διδασκαλία,
ώστε να μάθετε να ζείτε ανάμεσα σε
αμαρτωλούς χωρίς να μολύνεστε- να βαδίζετε
ανάμεσα σε αγκάθια χωρίς να πληγώνεστενα γίνεστε μάρτυρες φρικαλεοτήτων και
ατιμιών χωρίς να εξοργίζεστε- να ζείτε σε
έναν κόσμο γεμάτο αθλιότητες χωρίς να
προσπαθείτε να ξεφύγετε από αυτόν, αλλά
μάλλον να επιθυμείτε να παραμείνετε στη
μέση του, να κάνετε κάθε δυνατό καλό σε
όσους έχουν ανάγκη και να σκορπάτε το
σπόρο του καλού με κάθε τρόπο.
41 Εφόσον ο επίγειος παράδεισος έχει
μετατραπεί σε κόλαση από την αμαρτία των
ανθρώπων, είναι απαραίτητο να ξεπλύνουν
τους λεκέδες τους και να αποκαταστήσουν
έτσι στη ζωή τους την αρχική του
καθαρότητα. (307, 26 - 27)
42. Δεν θα στείλω ως αγγελιοφόρους
εκείνους που είναι νεκροί για τη ζωή της
χάρης, γιατί δεν θα έχουν τίποτα να δώσουν.
Δεν θα αναθέσω αυτή την αποστολή σε
εκείνους που δεν έχουν καθαρίσει τις καρδιές
τους από τον εγωισμό.
43. Ο αγγελιοφόρος του λόγου μου πρέπει να
είναι μαθητής μου, του οποίου η απλή
παρουσία κάνει την ειρήνη μου αισθητή στις
καρδιές. Πρέπει να έχει την ικανότητα να
μπορεί να παρηγορεί τους συνανθρώπους
του ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της
ζωής, και από τα λόγια του πρέπει πάντα να
ρέει ένα φως που διαλύει κάθε σκοτάδι του
πνεύματος ή του νου. (323, 60 - 61)

πνευματοποίησης, ανανέωσης και
αδελφοσύνης. (82, 66)
45 Αν θέλετε να μάθετε τι πρέπει να κάνετε
ανάμεσα στους ανθρώπους, αρκεί να
σκεφτείτε τι έκανα ανάμεσα σας από την
ημέρα που ακούσατε για πρώτη φορά τον
λόγο μου.
46. Σας συγχώρεσα, σας δέχτηκα με άπειρο
έλεος και αγάπη, σας άφησα να
ξεκουραστείτε από το κοπιαστικό έργο της
ημέρας. Δεν σταμάτησα να κρίνω την
κοινωνική σας θέση, το κύρος σας ή την
κάστα σας. Καθάρισα τη λέπρα της αμαρτίας
σας και θεράπευσα τις ασθένειές σας.
47. Έδειξα κατανόηση, συγχώρεση και
καλοσύνη όταν έκρινα τις ελλείψεις σας. Σας
επανέφερα στην αληθινή ζωή δίνοντάς σας
μια Διδασκαλία της αγάπης που σας επιτρέπει
να σώζετε τον εαυτό σας σώζοντας τον
πλησίον σας.
48 σε αυτά τα έργα Μου που έχω κάνει στον
καθένα από εσάς, μπορείτε να βρείτε το
καλύτερο παράδειγμα για να το εφαρμόσετε
ανάμεσα σε εκείνους που έχουν ανάγκη,
σωματικά και πνευματικά, οι οποίοι θα
έρθουν σε σας σε πλήθος.
49. Όταν μιλάω σε αυτούς τους ανθρώπους
εδώ, μιλάω στην ανθρωπότητα. Το καθήκον
σας αύριο είναι να απευθυνθείτε στις καρδιές
των ανθρώπων και να τους μεταδώσετε
αδελφικά τον λόγο Μου που θα ολοκληρώσει
το έργο της λύτρωσης. (258, 21 - 24)
50 Πρέπει να είστε ταπεινοί. Δεν πρέπει να
σας πειράζει να σας προσβάλλουν. Να είστε
ευγενικοί. Θα σας προκαλέσουν ταπεινώσεις
και βάσανα. Αλλά τον λόγο σου, που θα είναι
το μήνυμά μου, δεν θα μπορέσουν να τον
διώξουν από το μυαλό τους. Γι' αυτό σας λέω:
Αν κάποιοι παραμένουν αναίσθητοι και
κουφοί στο κάλεσμά σας, άλλοι θα
ξυπνήσουν από τον μακρύ τους ύπνο και θα
ξεκινήσουν να προχωρήσουν και να βάλουν
τη ζωή τους στο δρόμο της ανανέωσης και της
μεταστροφής.
51. Οπλιστείτε με θάρρος, πίστη και δύναμη
για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τη μάχη.
Σας επισημαίνω όμως: Μην πτοείστε όταν
μιλάτε σε κάποιον συνάνθρωπό σας επειδή
τον βλέπετε καλοντυμένο ή επειδή τον
προσφωνούν ως Πρίγκιπα, Κύριο ή Υπουργό.
52. Πάρτε ως παράδειγμα τον Παύλο και τον
Πέτρο, οι οποίοι ύψωσαν τη φωνή τους

Ο σωστός τρόπος συμπεριφοράς όταν
μοιράζεστε τον λόγο
44. Πολλοί τρόποι και μέσα θα έχουν οι νέοι
μαθητές Μου για τη διάδοση αυτού του
ευλογημένου σπόρου- αλλά ποτέ μην ξεχνάτε
την ταπεινότητα και την απλότητα, γιατί έτσι
έχω έρθει σε σας, και με τον ίδιο τρόπο θα
προσεγγίσετε καρδιές, σπίτια και λαούς. Αν
έρθετε με αυτόν τον τρόπο, θα
αναγνωριστείτε ως αγγελιοφόροι ενός
πνευματικού μηνύματος και ο αγώνας σας θα
αποδώσει καρπούς αληθινής
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μπροστά σε εκείνους που ο κόσμος
αποκαλούσε άρχοντες. Ήταν σπουδαίοι στο
πνεύμα, αλλά δεν καυχιόντουσαν σε κανέναν
ότι ήταν άρχοντες- μάλλον, δήλωναν ότι ήταν
υπηρέτες. Ακολουθήστε το παράδειγμά τους
και μαρτυρήστε την αλήθεια μου με την
αγάπη των έργων σας. (131, 60 - 62)
53. Σας επισημαίνω επίσης ότι εκείνος που
χρησιμοποιεί τον λόγο μου ως μάχαιρα για να
βλάψει τους συνανθρώπους του ή ως
σκήπτρο για να τους ταπεινώσει, δεν μπορεί
να αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή μου. Ούτε
εκείνος που ενθουσιάζεται όταν μιλάει γι'
αυτή τη Διδασκαλία και χάνει την ηρεμία του,
γιατί δεν θα σπείρει τον σπόρο της πίστης.
54 Ένας εξοπλισμένος μαθητής θα είναι
εκείνος που, όταν βρεθεί να δέχεται επίθεση
στην πίστη του, στις πιο ιερές πεποιθήσεις
του, ξέρει πώς να παραμένει ήρεμος, γιατί θα
είναι σαν φάρος εν μέσω καταιγίδας. (92, 9 10)
55. Όταν 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. (243, 36)
56. Μην αισθάνεστε πληγωμένοι από την
κοροϊδία των συνανθρώπων σας, αφού
γνωρίζετε ότι αυτός που το κάνει αυτό, λόγω
της άγνοιάς του, δεν είναι σε θέση να
αναγνωρίσει την αλήθεια. Θα βρείτε
αποζημίωση γι' αυτό σε εκείνους που
έρχονται σε σας για να σας ερευνήσουν και
στη συνέχεια εκπλήσσονται από την
εσωτερική ειρήνη που λάμπει μέσα από κάθε
αληθινό μαθητή μου.
57. Εσείς, από την άλλη πλευρά, δεν πρέπει
ποτέ να χλευάζετε εκείνους που είναι
ειδωλολάτρες στον θρησκευτικό τους
φανατισμό. Γιατί αν και Με αναζητούν σε
υλικές μορφές, Με λατρεύουν μέσα σε αυτές.
58. Δεν χρειάζεται να επισημαίνετε τα λάθη
τους στους συνανθρώπους σας για να τα
απομακρύνετε. Αντίθετα, με αυτόν τον τρόπο,
θα προκαλέσετε την οργή τους και θα
αυξήσετε τον φανατισμό τους. Θα είναι
αρκετό να εφαρμόσετε το Δόγμα μου στην
πράξη με την πνευματικότητα που απαιτεί,

ώστε να φέρετε τα λάθη των συνανθρώπων
σας στο φως της αλήθειας.
59. Θα πρέπει να έχετε πολλή υπομονή,
μεγάλο έλεος και αληθινή αγάπη, αν θέλετε η
ανθρωπότητα να μάθει σύντομα να
αναγνωρίζει το πνευματικό περιεχόμενο του
λόγου μου και να τον σέβεται αληθινά, καθώς
και να αναγνωρίζει σε κάθε ανθρώπινο
πλάσμα έναν πνευματικό και γήινο αδελφό
στον Θεό. (312, 20 - 22)
60. Σας απέδειξα ότι είναι δυνατόν να
αφαιρέσετε τον σκοτεινό επίδεσμο από τα
μάτια του αδαούς ή του τυφλωμένου χωρίς
να τον βλάψετε, χωρίς να τον προσβάλλετε ή
να τον πληγώσετε. Θέλω να κάνετε το ίδιο.
Σας απέδειξα μέσα σας ότι η αγάπη, η
συγχώρεση, η υπομονή και η ανοχή έχουν
μεγαλύτερη δύναμη από τη σκληρότητα, τις
καταδίκες ή τη χρήση βίας. (172, 63)
61. Για άλλη μια φορά σας αφήνω το ίχνος για
να με ακολουθήσετε. Όταν ξεκινάτε να
αναζητήσετε ανθρώπους για να μεταφέρετε
τα καλά νέα, μην τους παρακαλάτε να σας
ακούσουν. Εκτελέστε το έργο σας με
αξιοπρέπεια, και όσοι σας πιστέψουν θα είναι
εκείνοι που έχω επιλέξει να τους κάνω
μαθητές Μου. (10, 50)
Ο σωστός τρόπος κήρυξης του λόγου
62. Δεν σας έδωσα τον λόγο μου για να τον
διακηρύξετε στους δρόμους και στις πλατείες.
Ο Ιησούς πράγματι το έκανε αυτό, αλλά ήξερε
να απαντά σε κάθε ερώτηση και να δοκιμάζει
όσους προσπαθούσαν να τον δοκιμάσουν.
63. Είστε μικροί και αδύναμοι, γι' αυτό δεν
πρέπει να προκαλείτε την οργή των
συνανθρώπων σας. Μην προσπαθείτε να
τραβήξετε την προσοχή στον εαυτό σας σκεφτείτε ότι δεν έχετε τίποτα το ιδιαίτερο.
Επίσης, μην προσπαθείτε να αποδείξετε
στους ανθρώπους ότι όλοι κάνουν λάθος και
ότι μόνο εσείς γνωρίζετε την αλήθεια, γιατί με
αυτόν τον τρόπο δεν θα πετύχετε τίποτα καλό
με τον σπόρο σας.
64. Αν θέλετε να αναπτυχθείτε πνευματικά
και ηθικά, μην κρίνετε τα σφάλματα των
συνανθρώπων σας, ώστε να μην πέσετε στο
ίδιο λάθος. Διορθώστε τις ατέλειές σας,
προσευχηθείτε ταπεινά στον Δάσκαλό σας,
ώστε να εμπνευστείτε από την ευγένειά του,
και θυμηθείτε τη συμβουλή του να μη
γνωστοποιείτε ποτέ τα καλά σας έργα, ώστε
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το αριστερό σας χέρι να μη μάθει ποτέ τι
έκανε το δεξί σας χέρι.
65 Επίσης, σας λέω ότι δεν είναι απαραίτητο
να αναζητάτε ανθρώπους για να τους μιλάτε
για τη διδασκαλία μου- επειδή, το έλεός μου
θα σας φέρει εκείνους που χρειάζονται τη
βοήθειά σας.
66. Αν όμως υπάρξουν στιγμές που, σε
εκπλήρωση του Νόμου μου, θα νιώσετε την
ανάγκη να κάνετε ένα έργο φιλανθρωπίας και
δεν έχετε κανέναν που να έχει ανάγκη κοντά
σας, μη στενοχωριέστε γι' αυτόν τον λόγο και
μην αμφιβάλλετε για τον λόγο μου. Αυτή
ακριβώς την ώρα θα πρέπει να προσεύχεστε
για τους απόντες αδελφούς σας, οι οποίοι θα
λάβουν το έλεός μου, αν έχετε πραγματικά
πίστη.
67. Μην επιδιώκετε να γνωρίζετε
περισσότερα από τους αδελφούς σας.
Κατανοήστε ότι όλοι σας αποκτάτε τις
κατάλληλες γνώσεις για την ανάπτυξή σας. Αν
σας έδινα το φως Μου χωρίς να έχετε αξία,
θα νομίζατε ότι είστε σπουδαίοι και θα
διαφθαρούσατε στη ματαιοδοξία σας, και η
σοφία σας θα ήταν ψεύτικη.
68. Θέλω να σας δω ταπεινούς. Αλλά για να
είστε έτσι μπροστά Μου, πρέπει να το
εκδηλώνετε και στους γείτονές σας.
69. Μαθητές, η αγάπη και η σοφία δεν είναι
ποτέ ξεχωριστές- η μία είναι μέρος της άλλης.
Πώς γίνεται κάποιοι να προσπαθούν να
διαχωρίσουν αυτές τις δύο αρετές; Και τα δύο
είναι το κλειδί που ανοίγει την πύλη του
ιερού, η οποία θα σας επιτρέψει να φτάσετε
στην πλήρη γνώση της Διδασκαλίας Μου.
70. Σας είπα: Θέλετε να έχετε πολλούς
φίλους; Τότε χρησιμοποιήστε την καλοσύνη,
την εγκαρδιότητα, την ανοχή και το έλεος.
Διότι μόνο με τη βοήθεια αυτών των αρετών
το πνεύμα σας θα μπορέσει να λάμψει στο
δρόμο του πλησίον σας, αφού όλες είναι η
άμεση έκφραση της αγάπης. Διότι το πνεύμα
περιέχει την αγάπη στο εσωτερικό του, αφού
είναι ο θείος σπινθήρας και ο Θεός είναι
αγάπη. (30, 29 - 36)
71. Μιλάω τώρα σε εκείνους που πρόκειται
να εκπληρώσουν την αποστολή τους ως
απόστολοι και προφήτες σε άλλες χώρες,
ώστε να μην καυχηθούν για την αποστολή
που τους έχω αναθέσει. Αυτά δεν πρέπει να
προκαλούν αναταραχή πολεμώντας
θρησκευτικές κοινότητες ή δόγματα.

72. Άλλοι θα είναι εκείνοι που θα
προκαλέσουν αγανάκτηση εναντίον σας,
χωρίς να συνειδητοποιούν ότι θα σας
βοηθήσουν να διαδώσετε τη Διδασκαλία μου
προκαλώντας την περιέργεια πολλών, η οποία
στη συνέχεια θα μετατραπεί σε πίστη. (135,
28)
73. Όταν αγκυροβολήσω το Θείο μήνυμά Μου
μέσα σας, πρέπει να γίνει ένα αδελφικό
μήνυμα. Αλλά για να εντυπωσιάσει και να
συγκινήσει την υλιστική καρδιά αυτής της
ανθρωπότητας, πρέπει να έχει τη σφραγίδα
της αλήθειας που σας αποκάλυψα. Αν
κρύβετε κάτι, αν αποκρύπτετε κάτι, δεν έχετε
δώσει μια αληθινή μαρτυρία για το τι ήταν η
αποκάλυψή Μου στην Τρίτη Εποχή, έτσι ώστε
να μην βρείτε πίστη. (172, 62)
74. Πόσο μεγάλη είναι η ηθική και
πνευματική καθυστέρηση στην οποία βρίσκω
την ανθρωπότητα! Πόσο μεγάλη είναι η
ευθύνη εκείνων που έχουν λάβει τη χάρη και
το φως του Λόγου Μου αυτή την εποχή!
75. Μαθητές, γίνετε δάσκαλοι, διώξτε από τις
καρδιές σας το φόβο των ανθρώπων, διώξτε
την αδιαφορία και την νωθρότητα,
συνειδητοποιήστε ότι είστε πραγματικά
φορείς ενός Ουράνιου Μηνύματος. Εσείς
είστε αυτοί που πρέπει να δώσετε την
εξήγηση για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτούς
τους καιρούς, που πρέπει να προσπαθήσετε
να δείξετε τις αρχές της Διδασκαλίας μου που
η ανθρωπότητα έχει ξεχάσει.
76. Δεν θα επαναλαμβάνετε τον λόγο Μου
στους συνανθρώπους σας, όπως σας είπα.
Εκπαιδευτείτε ώστε να ξέρετε πώς να το
εξηγήσετε. Μην αναζητάτε λόγια για να
εντυπωσιάσετε με την ευγλωττία σας.
Μιλήστε με απλό τρόπο που εκφράζει
καλύτερα την αλήθεια του Πνεύματος. (189,
11 - 13)
77 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 επαναστατούν στο
κακό. Γνωρίζετε τη δύναμη του λόγου μου;
Γνωρίζετε τη δύναμη της εξουσίας σας;
78. Μιλήστε με υποδειγματικές πράξεις και
πράξτε δίκαια το μέρος του έργου Μου που
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σας έχω αναθέσει. Τα υπόλοιπα θα τα κάνω
εγώ. (269, 6)
79. Όταν βλέπετε άλλους συνανθρώπους σας
να διδάσκουν το όνομα και τον λόγο του
Χριστού, μην τους υποτιμάτε. Γιατί είναι
γραμμένο ότι η επιστροφή Μου θα γίνει όταν
ο λόγος που σας έφερα στη Δεύτερη Εποχή
θα έχει διαδοθεί σε όλη τη γη.
80. Αλλά σας λέω ότι υπάρχουν ακόμη μέρη
στον κόσμο που δεν έχουν λάβει ακόμη αυτό
το μήνυμα. Πώς θα μπορούσε η σημερινή
βαθύτατα πνευματική Διδασκαλία να φτάσει
σε αυτούς τους λαούς χωρίς να έχουν πρώτα
λάβει τον Θείο Σπόρο της Αγάπης που σας
έδωσε ο Λυτρωτής με τον Λόγο του και το
Αίμα του; (288, 44)
81. Μόλις κατανοήσετε και νιώσετε την
αλήθεια, θα βιώσετε πόσο εύκολο είναι για το
πνεύμα να ακολουθεί τα βήματα του
Δασκάλου του, ακόμη και στις πιο δύσκολες
δοκιμασίες. Κάντε ό,τι είναι δυνατό για σας,
γιατί δεν θα σας ζητήσω περισσότερα από
όσα μπορείτε να κάνετε. Τότε θα αφήσετε το
δρόμο στρωμένο για τις νέες γενιές.
82. Τοποθετώ τα παιδιά κοντά στις καρδιές
σας και σας αναθέτω να τα οδηγήσετε στο
σωστό δρόμο. Συγκεντρώστε τους, μιλήστε
τους για Μένα με αγάπη και αφοσίωση.
83 Αναζητήστε τους απόκληρους - εκείνους
που ζουν χαμένοι ανάμεσα στη μιζέρια και
την αθλιότητα. Δίνω πνευματική δύναμη στα
λόγια σας, ώστε αυτά να είναι ο δρόμος προς
τη σωτηρία, όταν περνούν από τα χείλη σας.
84. Ανοίξτε μπροστά στους αδαείς το Βιβλίο
της Αληθινής Ζωής, ώστε το πνεύμα τους να
αφυπνιστεί και να γίνει μεγάλο στη διείσδυση
των αποκαλύψεων του Αγίου Πνεύματος. Γίνε
σαν τον Δάσκαλό σου, και θα ακουστείς. (64,
70)
85. Θέλω εκείνοι που έχουν βρει τον δρόμο
να τον διδάσκουν εύκολα και να τον κάνουν
εύκολο για τους συνανθρώπους τους, ώστε να
μην τον στρώσουν με πέτρες, όπως έκαναν
πολλοί, εμποδίζοντας όσους Με αναζητούν να
έρθουν σε Μένα. (299, 34)
86. Σε εσάς τους πνευματιστές αναθέτω το
καθήκον να γκρεμίσετε αυτό το φράγμα που
η ανθρωπότητα έχει συσσωρεύσει ανάμεσα
στον Θεό και σ' αυτήν - ένα φράγμα ψευδούς
πίστης, μόνο φαινομενικής πίστης στον
Αιώνιο, υλοποιήσεων και περιττών πράξεων
λατρείας.

87. Σε εσάς, λαέ, αναθέτω την αποστολή να
γκρεμίσετε από το βάθρο του το χρυσό
μοσχάρι, το οποίο οι άνθρωποι εξακολουθούν
να λατρεύουν, ακόμη και αν θεωρούν ότι
απέχουν πολύ από την ειδωλολατρία και τον
παγανισμό. (285, 54 - 55)
88. Εξαλείψτε την εσφαλμένη εντύπωση που
έχουν οι άνθρωποι για τις πνευματικές
διδασκαλίες, σαν να βασίζονται στην άγνοια,
την εξαπάτηση και την απάτη. Δείξτε τη
διδασκαλία μου σε όλη την καθαρότητα και
το μεγαλείο της, ώστε να διαλύσει την άγνοια,
τον φανατισμό και τη σκλήρυνση που
εμποδίζουν τους ανθρώπους να σκεφτούν το
πνευματικό τους Εγώ, από το οποίο έχουν
στερήσει κάθε ελευθερία δράσης. (287, 42)
89. Εσείς που έχετε λάβει αυτές τις
αποκαλύψεις έχετε επιλεγεί για να
διακηρύξετε στην ανθρωπότητα τη νέα Μου
εκδήλωση μέσω της ανθρώπινης ικανότητας
κατανόησης. Ποιος θα δώσει αυτή τη
μαρτυρία αν όχι εσείς;
90. Αν περιμένετε από τους αξιωματούχους ή
τους κληρικούς των θρησκευτικών κοινοτήτων
να φέρουν αυτά τα Καλά Νέα στην
ανθρωπότητα, κάνετε λάθος. Γιατί αληθινά
σας λέω, ακόμη κι αν Με έβλεπαν, δεν θα
άνοιγαν τα χείλη τους για να πουν στην
ανθρωπότητα: "Κοιτάξτε, εκεί είναι ο Χριστός,
πηγαίνετε σ' Αυτόν!" (92, 13)
91. Μην κοιμάστε περιμένοντας εκείνους τους
καιρούς για τους οποίους σας μίλησα, μόνο
και μόνο για να σηκωθείτε μετά και να πείτε
στους ανθρώπους: "Αυτό που έχετε τώρα
μπροστά στα μάτια σας έχει ήδη
προαναγγελθεί".
92. Όχι, άνθρωποι, είναι επιτακτική ανάγκη να
το αναγγείλετε εκ των προτέρων, να το
προφητεύσετε, να ανοίξετε το δρόμο για την
άφιξη όλων όσων σας έχω προαναγγείλει και
σας έχω υποσχεθεί. Τότε θα έχετε
εκπληρώσει την αποστολή σας ως
πρωτοπόροι της πνευματοποίησης στη γη.
93. Τότε, όταν θα αρχίσουν να εμφανίζονται
θαυμαστά πράγματα στον κόσμο και το
Πνεύμα του Κυρίου θα σας μιλάει μέσα από
γεγονότα που δεν έχουν ποτέ φανεί, και όταν
το πνεύμα του ανθρώπου θα αρχίσει να
αποκαλύπτει χαρίσματα και ικανότητες που
δεν είχε ποτέ φανταστεί, θα δείτε όλα τα
δόγματα, τις θεωρίες, τις νόρμες, τους
θεσμούς και τις επιστήμες να κλονίζονται, και
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τότε η ανθρωπότητα θα ομολογήσει ότι
εκείνοι που ταπεινά κήρυξαν μια φαινομενικά
παράξενη διδασκαλία είχαν δίκιο, γιατί τα
λόγια τους επιβεβαιώθηκαν όταν έγιναν
πραγματικότητα.
94. Θα δείτε τότε ότι οι λαοί της γης
ενδιαφέρονται για την πνευματική
διδασκαλία, ότι οι θεολόγοι συγκρίνουν τις
διδασκαλίες του Χριστού με τις νέες
αποκαλύψεις, και θα δείτε πολλούς που
πάντα αδιαφορούσαν για τα πνευματικά να
ενδιαφέρονται ζωηρά για τη μελέτη των
αποκαλύψεων αυτής και των προηγούμενων
εποχών. (216, 16 - 17)

εαυτούς σας και στους συνανθρώπους σας.
(311,18 - 19)
99 Πόσο πρέπει να είστε εξοπλισμένοι για να
κοιτάτε μέσα στις καρδιές και να μαθαίνετε τι
κρύβουν, τι κρύβουν και τι χρειάζονται!
100. Σας δίδαξα να περιθάλπετε τα πνεύματα,
να τα θεραπεύετε, να τους δίνετε φως και να
τους δείχνετε το δρόμο για την ανοδική τους
εξέλιξη.
101. Όποιος ακούσει αυτόν τον λόγο και τον
κρατήσει στην καρδιά του, θα μπορέσει να
γίνει οδηγός του πνεύματος, γιατρός και
σύμβουλος. Στο λόγο του θα έχει ένα δώρο
ειρήνης και παρηγοριάς για τους
συνανθρώπους του που έχουν ανάγκη από
φως. (294, 3 - 4)
102. 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.
103. Σας εμπιστεύομαι ένα κλειδί με το οποίο
θα ανοίξετε την πιο σκουριασμένη κλειδαριά,
δηλαδή την πιο πεισματική καρδιά, ακόμη και
τις πύλες των φυλακών, για να δώσετε
ελευθερία στους αθώους και να σώσετε τους
ενόχους.
104. 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 στα
σπίτια, στα νοσοκομεία, στις φυλακές, στα
πεδία της διχόνοιας και του πολέμου - όπου
κι αν πάτε για να σπείρετε τον σπόρο Μου.
(260,37 - 38)
105. Οι άνθρωποι θα έρθουν, και ανάμεσά
τους ο "Θωμάς", που εκπροσωπείται από την
επιστήμη και τον υλισμό, με άγρυπνα μάτια
για να ερευνήσει- και αυτό όχι μόνο με τα
μάτια του, αλλά και με τα δάχτυλα του χεριού
του για να ανιχνεύσει, να αγγίξει, γιατί μόνο
έτσι μπορεί να πιστέψει στην παρουσία μου
και στα πνευματικά γεγονότα- εκείνα που θα
συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο στην
ανθρωπότητα, και για τα οποία οι άνθρωποι
πρέπει να μαρτυρήσουν, έτσι ώστε ο "Θωμάς
της Τρίτης Εποχής", με την αμφιβολία του και

Αποστολή να παρηγορούμε και να
θεραπεύουμε όσους υποφέρουν σωματικά
και πνευματικά
95. Έχω αναθέσει μεγάλα δώρα στους
εκλεκτούς μου. Ένα από αυτά είναι αυτό της
θεραπείας - το θεραπευτικό βάλσαμο, για να
μπορέσετε να εκπληρώσετε με αυτό το
χάρισμα ένα από τα πιο όμορφα καθήκοντα
μεταξύ των ανθρώπων, αφού ο πλανήτης σας
είναι μια κοιλάδα δακρύων όπου υπάρχει
πάντα πόνος.
96. Με αυτή την ικανότητα, έχετε ένα ευρύ
πεδίο μπροστά σας για να δίνετε παρηγοριά
σύμφωνα με το θέλημά Μου. Έχω
τοποθετήσει αυτό το βάλσαμο στην ύπαρξή
σας, στις πιο τρυφερές χορδές της καρδιάς
σας, και έχετε αναζωογονηθεί με αυτό,
μπροστά στα θαύματά του ο λαιμός σας έχει
λυγίσει, η καρδιά σας έχει μαλακώσει μέσα
από τον πόνο των ανθρώπων, και έχετε πάντα
περπατήσει στο μονοπάτι του ελέους.
97 Συνεχίστε να μοιράζετε αυτό το
θεραπευτικό βάλσαμο, το οποίο δεν
βρίσκεται στα χέρια σας, διότι μεταδίδεται με
βλέμματα συμπόνιας, παρηγοριάς,
κατανόησης, μεταδίδεται με καλές σκέψεις
και μετατρέπεται σε θεραπευτικές
συμβουλές, σε λόγια φωτός.
98. Το χάρισμα της θεραπείας δεν έχει όρια.
Ποτέ μην ξεχνάτε ότι είστε εμποτισμένοι με
αυτό- και αν ο πόνος σας κάνει θήραμα
επειδή υποβάλλεστε σε μια δοκιμασία, αν δεν
μπορείτε να τον απομακρύνετε με αυτό το
βάλσαμο, μην ξεχνάτε τις διδασκαλίες μου,
ξεχάστε τον πόνο σας και σκεφτείτε άλλους
για τους οποίους το μαρτύριο είναι
μεγαλύτερο. Τότε θα δείτε θαύματα στους
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τον υλισμό του, να ξεπεραστεί από την αγάπη
μου. (319, 38)
106. Θα σας δώσω τις οδηγίες για το πότε να
πιάσετε δουλειά, γιατί θα είναι μια εποχή με
τόσο μεγάλα και σαφή σημάδια που θα
ακούσετε το κάλεσμα του πνευματικού
κόσμου και το κάλεσμα αυτού του κόσμου, το
οποίο θα υποδείξει με τα γεγονότα του ότι
έχει έρθει η ώρα του αγώνα σας. Θα σας
μιλάω από πνεύμα σε πνεύμα και θα σας
καθοδηγώ στο δρόμο.
107. Αλλά θέλω, πριν έρθετε στους
ανθρώπους ως δάσκαλοι, να έρθετε ως
γιατροί, και τότε, όταν θα έχετε απαλύνει τον
πόνο τους, θα μπορούν να πίνουν από την
πηγή των καθαρών νερών του Λόγου Μου.
Αναζητήστε πρώτα την πληγή, το έλκος ή την
ασθένεια, και θεραπεύστε τον πόνο τους, και
στη συνέχεια στρέψτε το βλέμμα σας στο
πνεύμα τους.
108. Πηγαίνετε στους συνανθρώπους σας
όπως έκανε ο Ιησούς στη "Δεύτερη Εποχή"
και φέρτε μπροστά στο λόγο Μου το
θεραπευτικό βάλσαμο. Αλλά ποιο είναι το
βάλσαμο, ω μαθητές; Είναι το νερό των
πηγών, που ευλογήθηκε και μετατράπηκε σε
φάρμακο για τους αρρώστους; Δεν υπάρχουν
άνθρωποι. Αυτό το βάλσαμο για το οποίο σας
μιλάω βρίσκεται στην καρδιά σας. Εκεί την
έχω τοποθετήσει ως πολύτιμη ουσία, και
μόνο η αγάπη μπορεί να την ξεκλειδώσει,
ώστε να μπορεί να ρέει ασταμάτητα.
109. Αν θελήσετε να το χύσετε σε κάποιον
άρρωστο, δεν θα είναι τα χέρια σας που θα
θεραπεύσουν, αλλά το Πνεύμα που ξεχειλίζει
από αγάπη, έλεος και παρηγοριά. Όπου κι αν
κατευθύνετε τις σκέψεις σας, το θαύμα θα
γίνει.
110. Μπορείτε να δράσετε με τα όντα και τα
στοιχεία της φύσης με πολλούς τρόπους για
να φέρετε άνεση σε όλους. Αλλά σας λέω και
αυτό: Μη φοβάστε τις ασθένειες και να είστε
υπομονετικοί και φιλεύσπλαχνοι με όλους.
111. Όσον αφορά εκείνους που είναι
δαιμονισμένοι και εκείνους που είναι
μπερδεμένοι στον ανθρώπινο νου τους,
μπορείτε ομοίως να θεραπεύσετε, επειδή
κατέχετε αυτή την ικανότητα και πρέπει να
την θέσετε στην υπηρεσία εκείνων των όντων
που βρίσκονται σε απόγνωση και λήθη.
Ελευθερώστε τους και αποκαλύψτε αυτή τη
δύναμη μπροστά στους άπιστους. Είναι μία

από τις μεγάλες αποστολές αυτού του λαού
να φέρει φως εκεί που υπάρχει σκοτάδι, να
σπάσει κάθε δεσμό και κάθε αδικία και να
φέρει αυτόν τον κόσμο να γνωρίσει τον Κύριό
του και να δει τον εαυτό του, το εσωτερικό
του, σε πλήρη γνώση της αλήθειας. (339, 3941)
Ο χρόνος αναχώρησης για την παγκόσμια
αποστολή
112. Επειδή προς το παρόν ο κόσμος είναι
τόσο τυφλός που δεν μπορεί να δει το φως
της αλήθειας, ούτε να ακούσει στο εσωτερικό
του το κάλεσμά μου, θα προσευχηθείτε και
θα κερδίσετε πνευματικό έδαφος. Διότι προς
το παρόν δεν θα σας άκουγαν, επειδή όλοι οι
λαοί είναι απασχολημένοι με την
προετοιμασία, την καταστροφή και την
άμυνα.
113 Οι άνθρωποι θα πρέπει να τυφλωθούν
ακόμη περισσότερο όταν η απελπισία, το
μίσος, ο τρόμος και ο πόνος φτάσουν στα
όριά τους.
114 Ούτε αυτή θα ήταν η κατάλληλη ώρα για
να παραδώσετε το μήνυμά μου, γιατί θα
ήσασταν σαν καλούντες στο μέσον της
ερήμου- κανείς δεν θα σας άκουγε. (323, 27 29)
115 Μόνο αφού η γη έχει πληγεί από πόλο σε
πόλο, και όλα τα έθνη, όλοι οι κοινωνικοί
θεσμοί και όλα τα σπίτια έχουν κριθεί μέχρι
τις ρίζες τους, και αφού η ανθρωπότητα έχει
ξεπλύνει κάθε κηλίδα, θα βγείτε εξοπλισμένοι
στο όνομά μου για να φέρετε τη διδασκαλία
μου στους αδελφούς σας. (42, 54)
116. Όταν έρθει η ώρα, θα σηκωθείτε,
αγαπημένοι άνθρωποι, και θα κάνετε αισθητό
τον ιερό Μου Λόγο στους συνανθρώπους σας.
Θα διασκορπιστείτε σε όλο τον κόσμο ως
καλοί μαθητές, και αυτό το νέο Ευαγγέλιο
που σας αφήνω θα διαδοθεί. Αυτό το φως
που εκπέμπεται από την Έκτη Σφραγίδα θα
φωτίσει την ανθρωπότητα αυτής της εποχής
και μαζί του θα ξετυλιχθούν τα μυστήρια.
117. Η Διδασκαλία Μου θα ριζώσει σε άλλα
έθνη, και όλα όσα οι άνθρωποι δεν έχουν
ανακαλύψει θα τα γνωρίσουν μέσα από το
φως που δίνουν οι Επτά Σφραγίδες. Εσείς
όμως θα μιλάτε γι' αυτές τις διδασκαλίες που
λάβατε και θα διδάσκετε τους ανθρώπους
στην εκπλήρωση των εντολών Μου. (49,43)
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6 Να επισκέπτεστε τους ασθενείς, να
συγχωρείτε αυτούς που σας προσβάλλουν, να
φυλάτε την αρετή και να είστε καλά
παραδείγματα- και να αγαπάτε εμένα και
τους συνανθρώπους σας, αφού σε αυτές τις
δύο εντολές συνοψίζεται ολόκληρος ο νόμος.
7 Μάθετε το μάθημά μου και διδάξτε το με
τις πράξεις σας. Αν δεν μάθετε, πώς θα
κηρύξετε τη διδασκαλία μου; Και αν δεν
αισθάνεστε αυτά που μάθατε, πώς θα
διδάξετε ως καλοί απόστολοι; (6, 25 - 26)
8 Άνθρωποι, αν θέλετε να προοδεύσετε,
ξεπεράστε την αδράνεια που υπάρχει μέσα
σας. Αν θέλετε να γίνετε σπουδαίοι,
εφαρμόστε τις αρχές μου στα έργα σας. Αν
θέλετε να γνωρίσετε τους εαυτούς σας,
μελετήστε τους εαυτούς σας μέσω του λόγου
μου.
9. Καταλάβετε πόσο πολύ χρειάζεστε τον λόγο
μου, ο οποίος προσφέρει αγάπη, σοφία,
συμβουλές και βοήθεια. Ταυτόχρονα, όμως,
να αισθάνεστε υπεύθυνοι για ό,τι σας δίνω,
γιατί δεν είστε οι μόνοι που έχουν ανάγκη
στον κόσμο. Υπάρχουν πολλοί που πεινούν
και διψούν γι' αυτές τις διδασκαλίες, και
πρέπει να θυμάστε να προετοιμάζεστε για να
πάτε σ' αυτούς με το μήνυμα της αγάπης
Μου. (285, 50 - 51)
10. Πολύ μεγάλη είναι η ευθύνη που έχει
αυτός ο λαός απέναντι στην ανθρωπότητα.
Πρέπει να αποτελεί παράδειγμα αληθινής
πνευματοποίησης, πρέπει να δείχνει τον
δρόμο της εσωτερικής θρησκευτικής
πρακτικής, της ευάρεστης προσφοράς, της
τιμής που είναι άξια του Θεού.
11 Ανοίξτε τις καρδιές σας και ακούστε εκεί τη
φωνή της συνείδησης, ώστε να κρίνετε τις
πράξεις σας και να μάθετε αν ερμηνεύετε
πιστά τη διδασκαλία μου ή αν παρερμηνεύετε
κι εσείς το νόημα της διδασκαλίας μου. (280,
73)
12 Η διδασκαλία μου χάνει όλο το νόημά της,
αν δεν την εφαρμόσετε στην πράξη.
13 Γνωρίζετε πολύ καλά, αγαπητοί μαθητές,
ότι ο σκοπός του νόμου μου και της
διδασκαλίας μου είναι να πράττετε το αγαθό,
και ότι, επομένως, όποιος τους φέρει μόνο
στο μυαλό του ή στα χείλη του, χωρίς να τους
εφαρμόζει στα έργα του, ενεργεί αντίθετα
προς το καθήκον του. (269,45)
14. Άνθρωποι που έχετε στις καρδιές σας το
φως της εμπειρίας αυτής της ζωής και στο

XV. Επιπλήξεις, προειδοποιήσεις,
οδηγίες
Κεφάλαιο 61 - Νουθεσίες και
προειδοποιήσεις του Κυρίου
Προσφορές και παραγγελίες
1 Ισραήλ, μην εκπληρώνεις μόνο τις
δεσμεύσεις που έχεις αναλάβει απέναντι στον
κόσμο. Εκπληρώστε και τον νόμο- διότι έχετε
αναλάβει ένα καθήκον απέναντι στον Πατέρα,
και η εκπλήρωσή του πρέπει να είναι
αυστηρή, μεγαλειώδης και πνευματική.
2. Σας διδάσκω για να απομακρυνθείτε από
τον υλισμό και να πάψετε να είστε φανατικοί
και ειδωλολάτρες- για να μη λατρεύετε τα
τεχνητά υλικά αντικείμενα, ούτε να τα
προσκυνάτε. Δεν θέλω να υπάρχουν ρίζες
ειδωλολατρίας, φανατισμού και ψεύτικων
λατρειών στις καρδιές σας. Μην Μου
προσφέρετε προσφορές που δεν Με
φτάνουν- ζητώ μόνο την ανανέωσή σας και
την εκπλήρωσή σας στην πνευματοποίηση.
3 Ανανεωθείτε όσον αφορά τις προηγούμενες
συνήθειές σας, μην κοιτάτε πίσω και μην
κοιτάτε αυτά που έχετε εγκαταλείψει και
αυτά που δεν πρέπει πλέον να κάνετε.
Καταλάβετε ότι έχετε πάρει το δρόμο για την
ανοδική σας εξέλιξη και δεν πρέπει να
σταματήσετε τον εαυτό σας. Ο δρόμος είναι
στενός και πρέπει να τον ξέρετε καλά, γιατί
αύριο θα πρέπει να οδηγήσετε τους
αδελφούς σας σε αυτόν, και δεν θέλω να
παραστρατήσετε.
4 Είμαι ο υπομονετικός Πατέρας που
περιμένει τη μετάνοιά σας και την καλή σας
θέληση για να σας περιλούσω με τη χάρη και
το έλεός μου. (23, 60 - 63)
5 Ο λόγος μου σας συμβουλεύει πάντοτε για
την καλοσύνη και την αρετή: να μη μιλάτε
άσχημα για τους συνανθρώπους σας,
ντροπιάζοντάς τους έτσι- να μη βλέπετε με
περιφρόνηση εκείνους που πάσχουν από
ασθένειες τις οποίες αποκαλείτε μεταδοτικέςνα μην ευνοείτε τους πολέμους- να μην έχετε
καμία επαίσχυντη απασχόληση που
καταστρέφει τα ήθη και προάγει τα
ελαττώματα- να μην καταριέστε τίποτα που
έχει δημιουργηθεί, να μην παίρνετε τίποτα
ξένο χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, ούτε να
διαδίδετε δεισιδαιμονίες.
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μυαλό σας το φως που άφησε η εξέλιξη κατά
τη διάρκεια διαφόρων ζωών στη γη, γιατί
απασχολείτε το μυαλό σας με αυτά που είναι
άχρηστα γι' αυτούς και γιατί κλαίτε συχνά για
λόγους που δεν αξίζουν τον πόνο σας;
Αναζητήστε την αλήθεια σε όλα- είναι σε
όλους τους τρόπους, είναι φωτεινή και
καθαρή σαν το φως της ημέρας. (121, 48 - 49)
15 Μην ξεχνάτε και να έχετε πάντοτε
επίγνωση ότι από τη δίκαιη και ενάρετη ζωή
σας εξαρτάται η πίστη που εμπνέετε στους
συνανθρώπους σας, δηλαδή ότι θα σας
ερευνούν και θα σας παρατηρούν ακόμη και
στην ιδιωτική σας ζωή, προκειμένου να
αναζητήσουν στα έργα σας την επιβεβαίωση
της διδασκαλίας που κηρύττετε. (300, 57)
16. Πες Μου: Σας απέστρεψα όταν
παρανομήσατε; Σας άφησα πίσω, σας
εγκατέλειψα, όταν κάποιο εμπόδιο σας
σταμάτησε; Έχω δείξει ότι είμαι άγριος μαζί
σας όταν, νικημένος από τον πόνο, έχετε
πέσει;
17 όμως βλέπω ότι εκείνοι τους οποίους
ονομάζω μαθητές μου με τόση αγάπη
εγκαταλείπουν τους συνανθρώπους τους στις
αντιξοότητες, απορρίπτοντας αυτόν που
παρεκκλίνει από τον σωστό δρόμο, αντί να
τον τραβήξουν με αγάπη κοντά τους και να
τον βοηθήσουν να διορθώσει τους δρόμους
του, και μερικές φορές γίνονται δικαστές,
παρεμβαίνοντας σε πράγματα που δεν είναι
δικά τους να κρίνουν.
18 είναι αυτό σύμφωνο με τη 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. (268, 46)

ένας άνδρας ανάμεσα σε άλλους άνδρες και
να έχετε καλή θέληση μέσα σας. (47, 54)
21 Θέλω να δω σε σας την πίστη που
ομολογούσαν οι άρρωστοι που ήρθαν σε
Μένα στη Δεύτερη Εποχή- την πίστη του
παραλυτικού, του τυφλού και της ανίατης
γυναίκας. Θέλω να αισθάνομαι ότι αγαπώ ως
Πατέρας, ότι επιθυμώ ως Ιατρός και ότι
ακούω ως Δάσκαλος. (6, 46)
22 Μη γίνεστε αδύναμοι στην πίστη ούτε στην
ελπίδα. Να έχετε πάντα κατά νου ότι το τέλος
αυτού του ταξιδιού της ζωής θα έρθει. Μην
ξεχνάτε ότι η προέλευσή σας ήταν σε Μένα
και ότι ο τελικός προορισμός θα είναι επίσης
σε Μένα, και αυτός ο προορισμός είναι η
αιωνιότητα, διότι δεν υπάρχει θάνατος του
πνεύματος.
23 Να έχετε την αιωνιότητα ως ιδανικό της
προσπάθειάς σας, και να μη χάνετε το θάρρος
σας στα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Ξέρετε
αν αυτή είναι η τελευταία σας ενσάρκωση στη
γη; Ποιος μπορεί να σας πει ότι σε αυτό το
σώμα που έχετε σήμερα, θα πληρώσετε όλα
τα χρέη σας που έχετε αναλάβει απέναντι στη
δικαιοσύνη Μου; Γι' αυτό σας λέω:
Εκμεταλλευτείτε τον χρόνο, αλλά μην
βιάζεστε. Αν δεχτείτε τα βάσανά σας με πίστη
και παράδοση, και αδειάσετε το ποτήρι με
υπομονή, αληθινά σας λέω, οι αρετές σας δεν
θα είναι άκαρπες.
24 Φροντίστε να προοδεύει πάντα το πνεύμα,
ώστε να μην πάψετε ποτέ να τελειοποιείστε.
(95, 4 - 6)
25 Ζήστε για τον Πατέρα αγαπώντας τα
παιδιά του, που είναι αδελφοί και αδελφές
σας, και θα αποκτήσετε την αθανασία. Αν
πέσετε στον εγωισμό και κλειστείτε στον
εαυτό σας μέσα στην αυτο-αγάπη σας, ο
σπόρος που αφήνετε πίσω σας και η μνήμη
σας δύσκολα θα διαρκέσει.
26 Να είστε ευγενικοί και ταπεινοί στην
καρδιά, και θα είστε πάντοτε γεμάτοι από τη
χάρη μου. (256, 72 - 73)
27 Μεγάλο είναι το πεπρωμένο σας! Ωστόσο,
μην αφήνετε τους εαυτούς σας να
κυριαρχούνται από τους δυσοίωνους
οιωνούς, αλλά να γεμίζετε με θάρρος και
ελπίδα στη σκέψη ότι οι μέρες της πίκρας που
πλησιάζουν είναι απαραίτητες για την
αφύπνιση και τον εξαγνισμό των ανθρώπων,
χωρίς τον οποίο δεν θα μπορέσετε να βιώσετε

Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη, Ταπεινότητα,
Αυτοπεποίθηση
19 Αν είσαι ταπεινός, θα γίνεις μεγάλος. Η
μεγαλοσύνη δεν έγκειται στην αλαζονεία και
τη ματαιοδοξία, όπως πολλοί πιστεύουν. "Να
είστε ευγενικοί και ταπεινοί στην καρδιά",
σας έχω πει ανά πάσα στιγμή.
20. Γνωρίστε Με ως Πατέρα και αγαπήστε Με,
μην αναζητάτε για το κέλυφος του σώματός
σας ένα θρόνο ούτε ένα όνομα που θα σας
ξεχωρίζει από τους άλλους. Απλά να είστε
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τη νικηφόρα έλευση της εποχής της
πνευματοποίησης.
28. Μάθετε να ξεπερνάτε τις αντιξοότητες,
μην αφήνετε την κατάθλιψη να κυριεύσει την
καρδιά σας και φροντίστε την υγεία σας.
Ενθαρρύνετε το πνεύμα των αδελφών και των
αδελφών σας μιλώντας για Μένα και
δείχνοντάς τους τη Διδασκαλία Μου που
πυροδοτεί την πίστη και την ελπίδα.
29. Δείτε πόσο καταθλιπτικά ζουν πολλοί
άνθρωποι. Είναι όντα που έχουν επιτρέψει
στον εαυτό τους να ηττηθεί στον αγώνα της
ζωής. Δείτε πόσο νωρίς έχουν γεράσει και
γκριζάρει, τα πρόσωπά τους έχουν μαραθεί
και οι εκφράσεις τους είναι μελαγχολικές.
Αλλά αν αυτοί που θα έπρεπε να είναι
δυνατοί είναι αδύναμοι, η νεολαία θα
μαραθεί και τα παιδιά θα βλέπουν μόνο
κατήφεια στο περιβάλλον τους.
30. Εσείς, άνθρωποι, μη στερείτε από την
καρδιά σας όλες εκείνες τις υγιεινές
απολαύσεις που, αν και εφήμερες, μπορείτε
να απολαύσετε. Φάτε το ταπεινό σας ψωμί με
ειρήνη, και αληθινά σας λέω, θα το βρείτε πιο
νόστιμο και ουσιαστικό.
31. Πάρτε από τα λόγια Μου ότι αυτό που
θέλω από εσάς είναι αυτοπεποίθηση, πίστη,
αισιοδοξία, ψυχική γαλήνη και δύναμη, ώστε
παρά τις δυσκολίες και τις θλίψεις σας να μην
υπάρχει πικρία στις καρδιές σας. Ποια
καλοσύνη ή ενθάρρυνση θα μπορούσατε να
δώσετε σε όσους την έχουν ανάγκη, αν η
καρδιά σας ήταν γεμάτη από πόνο, θλίψη ή
δυσαρέσκεια;
32 Στις δοκιμασίες σας πρέπει να δίνετε το
καλύτερο παράδειγμα ανάτασης, πίστης και
ταπεινοφροσύνης.
33. Όποιος είναι σε θέση να δώσει αυτή την
πνευματοποίηση στη ζωή του, αισθάνεται
πάντα γαλήνη, και ακόμη και όταν κοιμάται, ο
ύπνος του είναι ήρεμος και ξεκούραστος, τον
οποίο το πνεύμα εκμεταλλεύεται για να
αποκολληθεί από το σώμα προς το
υπερπέραν, όπου δέχεται εκείνα τα θεϊκά
ρεύματα δύναμης από τα οποία τρέφεται και
στα οποία επιτρέπει στο σώμα να συμμετέχει.
(292, 45 - 51)

σάρκα είναι αδύναμη και με τις αδυναμίες
της μπορεί να παραπλανήσει το Πνεύμα.
35 Το πνεύμα που ξέρει να "προσέχει" δεν
παρεκκλίνει ποτέ από το μονοπάτι που ο
Κύριός του έχει χαράξει γι' αυτό, και είναι σε
θέση να φέρει σε πέρας την κληρονομιά και
το χάρισμά του μέχρι να επιτύχει την
ανάπτυξή του.
36. Αυτό το άτομο θα περάσει τις δοκιμασίες
του επειδή ζει σε εγρήγορση και δεν
επιτρέπει ποτέ στο σώμα [ψυχή] να τον
κυριαρχήσει. Αυτός που παρακολουθεί και
προσεύχεται θα βγαίνει πάντα νικητής από τις
κρίσεις της ζωής και θα βαδίζει σταθερά στο
μονοπάτι της ζωής.
37. Πόσο διαφορετική είναι η συμπεριφορά
εκείνου που ξεχνάει να προσεύχεται και να
"προσέχει"! Παραιτείται οικειοθελώς από την
υπεράσπιση του εαυτού του με τα καλύτερα
όπλα που έχω τοποθετήσει στον άνθρωπο, τα
οποία είναι η πίστη, η αγάπη και το φως της
γνώσης. Είναι αυτός που δεν ακούει την
εσωτερική φωνή που του μιλάει μέσω της
διαίσθησης, της συνείδησης και των ονείρων.
Αλλά η καρδιά και το μυαλό του δεν
καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα και δεν
πιστεύουν το μήνυμα του δικού τους
πνεύματος. (278, 1 - 3)
38 Προσευχηθείτε για τα συγκεχυμένα
πνεύματα, για όσους είναι προσκολλημένοι
στη γη, για όσους δεν είναι ακόμη σε θέση να
αποσπαστούν από τα σώματά τους στο
εσωτερικό της γης, για όσους υποφέρουν και
κλαίνε εξαιτίας του ακατανόητου πένθους
που διατηρείται στη γη για χάρη τους.
39 Συγχωρήστε και αυτούς, και μη κρίνετε
πλέον εκείνους που έσπειραν κακό στις
καρδιές σας. Αν τα μάτια σας μπορούσαν να
τους δουν να γονατίζουν και να σας ικετεύουν
για συγχώρεση, δεν θα ήσασταν τόσο άδικοι
μαζί τους. Βοηθήστε τους να πετάξουν στο
άπειρο, σηκώστε τους με την αγαπητική σας
ανάμνηση, καταλάβετε ότι δεν ανήκουν πια
σε αυτόν τον κόσμο. (107, 15)
40. Δεν πρέπει να ικανοποιείστε με τα πρώτα
σας έργα, νομίζοντας ότι έχετε αποκτήσει
αρκετή αξία για την τελείωση του πνεύματός
σας. Αλλά για να μαθαίνετε καθημερινά νέα
μαθήματα και να ανακαλύπτετε μεγαλύτερες
αποκαλύψεις, αφιερώστε πάντα λίγο χρόνο
στη μελέτη του Έργου μου.

Προσευχή, μελέτη, επαγρύπνηση, ανανέωση
και πνευματοποίηση
34 Αγαπητοί μαθητές, σας ξαναλέω, να
προσέχετε και να προσεύχεστε, επειδή η
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41 Ο περίεργος μαθητής θα ακούει πάντα την
απάντηση στις ερωτήσεις του, και σε στιγμές
δοκιμασίας θα ακούει πάντα την πατρική μου
συμβουλή.
42 Ο προχωρημένος μαθητής θα είναι πηγή
αγάπης για τους συνανθρώπους του, θα
αισθάνεται πραγματικά ότι προικίστηκε από
τον Πατέρα του με μια κληρονομιά και θα
αναγνωρίζει την ώρα να ξεκινήσει για να
φέρει εις πέρας τη μεγάλη πνευματική
αποστολή του ανάμεσα στους ανθρώπους.
(280, 40 - 42)
43. Όσο περισσότερο τελειοποιείτε τον εαυτό
σας, τόσο πιο κοντά θα βλέπετε τον στόχο.
Δεν ξέρετε αν απέχετε μόνο ένα βήμα από τη
σωτηρία σας ή αν έχετε ακόμα πολύ δρόμο
μπροστά σας. Το μόνο που σας λέω είναι να
είστε πρόθυμοι και υπάκουοι και να
καθοδηγείστε από αυτόν τον λόγο, που είναι
η φωνή του Θείου Πνεύματός μου.
44 Προσοχή στην παράβαση του νόμου, στην
επανάληψη του ίδιου λάθους. Πάρτε
κατάκαρδα τη διόρθωση είναι - ένα αίτημα
που σας απευθύνει ο Πατέρας σας, γιατί δεν
θέλω να σας δω να ζείτε μάταια στη γη και
μετά να κλαίτε για την ανυπακοή σας. (322,
60)
45. Μη φοβάστε τα λόγια των ανθρώπων
ούτε τις κρίσεις τους- φοβηθείτε την κρίση
του Θεού σας. Θυμηθείτε ότι σας είπα ότι
είμαι αμείλικτος ως δικαστής. Γι' αυτό, να Με
επιθυμείτε πάντα ως Πατέρα, ως Θεό, ώστε
να μην σας λείπει τίποτα στην πορεία της
ζωής σας. (344, 31)
46 Μην εκπλήσσεστε, λαέ μου. Ζήστε πάντα
σε εγρήγορση και να είστε οι πιστοί φύλακες.
Μη φοβάστε τα λόγια που σας λένε οι ίδιοι οι
αδελφοί και οι αδελφές σας για να σας
πείσουν ότι είστε σε πλάνη.
47. Μείνετε σταθεροί, γιατί μεγάλες
ανταμοιβές θα δώσω στους "στρατιώτες" που
είναι πιστοί στον Σκοπό Μου - εκείνους από
εσάς που αντιμετωπίζετε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς της σύγχυσης των
κοσμοθεωριών, των δογμάτων και των
θρησκειών.
48. Όλους τους συνανθρώπους σας θα τους
εκτιμάτε ιδιαίτερα με τον ίδιο τρόπο που
εκτιμάτε το Έργο Μου, και θα επισημαίνετε
τις οδηγίες που θα σας αφήσω ξανά. Αν οι
άνθρωποι σας κοροϊδεύουν, αφήστε τους να
το κάνουν, γιατί το φως του Αγίου Πνεύματός

Μου θα τους φτάσει, και τότε θα υπάρξει
μετάνοια στις καρδιές τους. (336, 18)
49. Μην μένετε ακίνητοι, ω μαθητές! Όπως
πάντα σας έλεγα, αφήστε το βάδισμά σας να
παραμείνει σταθερά στο μονοπάτι του καλού
και της προόδου, γιατί έρχονται καιροί που
μόνο το καλό θα βοηθήσει τον άνθρωπο να
προχωρήσει, όταν μόνο η αρετή και η
αλήθεια θα τον στηρίξουν στο μονοπάτι του
αγώνα και της διαμάχης.
50 Πλησιάζουν οι ημέρες που η απάτη θα
πέσει, που το ψέμα, η υποκρισία, ο εγωισμός,
κάθε κακός σπόρος θα τελειώσει με σκληρές
επισκέψεις, πτώσεις και χτυπήματα.
51 Γι' αυτό, ο Δάσκαλος σας λέει: Γίνετε όλο
και πιο δυνατοί στο καλό! Να είστε
πεπεισμένοι, λαέ μου, ότι δεν μπορείτε να
λάβετε κακό για το καλό που κάνετε. Αν για το
καλό που κάνετε στη γη θερίσετε έναν κακό
καρπό ή μια κακή ανταμοιβή, αυτός ο κακός
καρπός είναι προσωρινός, δεν είναι ο
οριστικός καρπός, σας λέω την αλήθεια.
Πρέπει να επιμείνετε μέχρι να θερίσετε. (332,
31)
Προειδοποιήσεις προς τις εκκλησίες της
αποκάλυψης
52 Αλίμονο σ' εκείνον που ερμηνεύει τον λόγο
μου σύμφωνα με τη δική του προτίμησηεπειδή, θα είναι υπόλογος σε μένα γι' αυτό.
53 Στη γη, πολλοί άνθρωποι έχουν αφοσιωθεί
στην παραποίηση της αλήθειας χωρίς να
συνειδητοποιούν την ευθύνη που έχουν ως
συνεργάτες στο έργο αγάπης του Πατέρα.
54 Σε αυτή την εποχή της κρίσης, την οποία
πολλοί δεν γνωρίζουν, επειδή δεν ξέρουν πώς
να ερμηνεύσουν τα γεγονότα που βιώνουν, η
κρίση βρίσκεται σε κάθε πνεύμα και απαιτεί
από αυτό, κατά τη διάρκεια του
προσκυνήματός του σε αυτόν τον κόσμο, έναν
απολογισμό των έργων του εντός και εκτός
του νόμου της αγάπης.
55 Όποιος αλλάξει σε αυτά τα γραπτά το
νόημα των αποκαλύψεών μου, που δόθηκαν
με έμπνευση, θα είναι υπεύθυνος για τις
πράξεις του μπροστά μου.
56. Επομένως, πρέπει να προχωρήσετε με
ειλικρίνεια, γιατί αυτές οι διδασκαλίες είναι η
κληρονομιά της αγάπης μου για τα παιδιά
μου, τα οποία, είτε ενσαρκωμένα είτε στο
πνεύμα, περιμένουν πιο λεπτομερείς
διδασκαλίες. (20, 12 - 14)
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57 Δεν θα δω ψέμα σε σένα, Ισραήλ, γιατί μια
ημέρα θα αποκαλυφθεί, και τότε ο κόσμος θα
πει: "Αυτοί είναι οι μαθητές του Διδασκάλου;
Αν αυτοί είναι ψεύτικοι μαθητές, τότε και ο
Δάσκαλος ήταν ψεύτικος, ο οποίος
κατοικούσε ανάμεσά τους για να τους
μεταδίδει ψέματα". (344, 10)
58 Εσείς είστε διορισμένοι να ανακουφίσετε
τον πόνο του λαού, να διδάξετε τους
βλάσφημους να προσεύχονται, που έμειναν
για πολύ καιρό χωρίς να υψώσουν το πνεύμα
τους στην προσευχή.
59 Αλλά γι' αυτό πρέπει καθημερινά να
πνευματοποιείτε περισσότερο τον εαυτό σας
και να απελευθερώνεστε από την υλοποίηση.
60. Γιατί δεν θέλω να γίνετε υπερβολικά
ενθουσιασμένοι πνευματιστές, όχι. Ο
φανατισμός είναι αποτρόπαιος στα μάτια
Μου, και αυτό είναι που θέλω να εξαλείψω
ανάμεσά σας. Η συνείδηση θα σας πει πώς να
ζείτε σε αρμονία με τα πάντα. (344, 17 - 18)
61. Ακούστε Με, άνθρωποι, ακούστε Με,
μαθητές: Σας δίνω τώρα φως και σας
ελευθερώνω από αλυσίδες, δεσμά και
σκοτάδια. Ωστόσο, δεν σας εξουσιοδοτώ να
κάνετε αυτό το έργο μια άλλη θρησκεία, ούτε
να το γεμίσετε με εικόνες και τελετές όπως
συνήθως - όχι!
62. Να ξέρετε ακριβώς σε τι συνίσταται η
ελευθερία που σας φέρνω, ώστε να μην την
αντικαταστήσετε με έναν νέο φανατισμό.
63. Δεν έχετε ακόμη συνειδητοποιήσει ότι το
μυαλό σας, και μαζί με αυτό και το πνεύμα,
είχε σταματήσει να ξεδιπλώνεται; Δεν
θυμάστε τον κατακλυσμό των ψεύτικων
φόβων και προκαταλήψεων που
κληρονομήσατε από τους προγόνους σας,
από τον οποίο σας απελευθέρωσα, ώστε να
μπορέσετε να δείτε την αλήθεια ανεμπόδιστα
και να λάβετε το φως; (297, 20 - 21)
64. Η γη θα είναι υγρή και έτοιμη να δεχτεί
τον σπόρο των σπορέων μου, και εδώ είναι
σκόπιμο να σκεφτείτε την ευθύνη αυτών των
σπορέων. Θα ήταν σωστό γι' αυτόν τον λαό,
αφού η ανθρωπότητα απαλλαγεί από τον
φανατισμό και την ανούσια λατρεία, να έρθει
με μια νέα ειδωλολατρία; Όχι, αγαπημένοι
μαθητές και σπουδαστές. Γι' αυτό υπάρχουν
μαθήματα και δοκιμασίες σε κάθε βήμα της
πορείας σας. (292, 44)

Προειδοποίηση κατά της συνέχισης των
διακηρύξεων μετά το 1950 και των ψευδών
"διακηρύξεων του Χριστού
65. Μετά την ημέρα που όρισε η Θεότητά
μου, δεν θα ακούτε πλέον τον λόγο μου. Αλλά
θα γραφτεί στη συνείδησή σας, στην καρδιά
σας και στα βιβλία.
66 Εκείνος που μετά σηκώνεται ως φωνητικός
φορέας και επικαλείται την ακτίνα μου, δεν
γνωρίζει την κρίση που περνάει επάνω του.
67. Σας προειδοποιώ για να μη δίνετε ευήκοα
ώτα σε ψευδοπροφήτες, ψευδοφωνητές και
ψευδο "Χριστούς". Σας αφυπνίζω, ώστε να
αποφύγετε τη σύγχυση στο χρόνο και να
αποτρέψετε τη διείσδυση των πνευμάτων του
σκότους ανάμεσά σας. Προσέξτε, εξαιτίας
αυτών των διδασκαλιών θα πρέπει να δώσετε
λογαριασμό σε Μένα, αν δεν είστε
εξοπλισμένοι. (229, 40 - 41)
68. Αυτή είναι ήδη η τελευταία χρονική
περίοδος κατά την οποία θα είμαι μαζί σας με
αυτή τη μορφή. Πιστέψτε το, και πιστέψτε
επίσης ότι δεν θα επιστρέψω σε αυτόν τον
κόσμο για να κάνω το λόγο Μου να ακουστεί
υλικά, πόσο μάλλον για να γίνω άνθρωπος.
69. Κρατηθείτε, γιατί θα φτάσουν σε σας
φήμες από ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι
έχω επιστρέψει, ότι ο Χριστός έχει έρθει στη
γη. Τότε θα παραμείνετε πιστοί και θα λέτε με
πεποίθηση: "Ο Κύριος είναι πνευματικά με
όλα τα παιδιά του".
70. Αλλά αν κοιμάστε και δεν
πνευματοποιείτε τον εαυτό σας, θα αρνηθείτε
ότι απέσυρα τον λόγο Μου- και αφού γίνετε
βλάσφημοι και ανυπάκουοι, θα επικαλεστείτε
την ακτίνα Μου πάνω στα πλήθη, λέγοντάς
τους: "Ας ζητήσουμε από Εκείνον που μας
έδωσε τον λόγο Του να συνεχίσει να μας
μιλάει. Ας Του προσφέρουμε τραγούδια και
ύμνους για να μας ακούσει".
71. Αλλά αληθινά σας λέω: Η ακτίνα μου δεν
θα επιστρέψει στον ανθρώπινο νου, γιατί δεν
θα υποστηρίξω την ανοησία σας.
72. Τι θα έπρεπε να περιμένετε; Ότι τα λόγια
του φαινομενικού φωτός θα σας βάλουν σε
σύγχυση. Δεν είναι αυτό που επιθυμεί η
καρδιά σας; Τότε προετοιμαστείτε για αυτή τη
δοκιμασία, και πάνω στην υπακοή και την
ταπεινοφροσύνη σας, το φως της έμπνευσής
μου θα λάμψει.
73. Σας αναγγέλλω ότι αν πριν από το 1950
δεν πραγματοποιηθεί η ένωση αυτών των
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εκκλησιών σε έναν λαό, πολύ σύντομα θα
υπάρξει σύγχυση, διότι θα υπάρξουν εκείνοι
που θα ισχυριστούν ότι ο Διδάσκαλος
συνεχίζει να γίνεται γνωστός, και τότε
αλίμονο σε αυτόν τον λαό! Δεν έχετε
προβλέψει ακόμη αυτή την απειλή;
74. Ακόμα δεν έχει ξυπνήσει ανάμεσά σας
αυτό το πνεύμα αδελφοσύνης και ενότητας,
και περιμένετε ότι θα είναι τα γεγονότα που
θα σας ενώσουν. Αλλά αν περιμένετε κάτι
τέτοιο, θα δείτε επιδημίες, αναταραχές,
πολέμους και την κρίση των δυνάμεων της
φύσης να ξεσπούν, μέχρις ότου να μην
υπάρχει πλέον κανένα μέρος ειρήνης στον
κόσμο - ούτε στην επιφάνεια της γης, ούτε
στο εσωτερικό της, ούτε στη θάλασσα, ούτε
στον ουρανό. (146, 24 - 26)
75 Θα πρέπει να εξοπλίζεστε, τότε θα
αισθάνεστε πάντα, όταν μαζεύεστε μαζί - είτε
σε αυτά τα εκκλησιαστικά σπίτια, είτε στα
σπίτια σας, είτε στην ύπαιθρο - την παρουσία
μου πνευματικά σε αυτές τις συναντήσεις.
76 Αλλά προσέξτε, διότι θα εμφανιστούν και
ψευδομαθητές, οι οποίοι θα διακηρύττουν
ότι έχουν άμεση επικοινωνία με τον Πατέρα
και θα δίνουν ψευδείς οδηγίες και
εμπνεύσεις.
77 Σας δίδαξα να ξεχωρίζετε την αλήθεια από
την απάτη, να αναγνωρίζετε το δέντρο από
τον καρπό του. (260. 65 - 66)
78. Σας έχω ανακοινώσει ότι θα έρθει η ώρα
που θα δείτε να εμφανίζονται πολλοί
"πνευματισμοί" και ότι τότε θα πρέπει να
εκπαιδευτείτε για να ανακαλύψετε ποιοι
βασίζονται στην αλήθεια και ποιοι στην
πλάνη.
79. 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.
80. 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 που θα σας κάνει να δείτε την

κρυστάλλινη και αιώνια αλήθεια μου. (252,
15 - 17)
ελαττώματα, υποκρισία, διαφθορά
81 Η ματαιοδοξία έχει ριζώσει σε εκείνους
που, νομίζοντας ότι έχουν αποκτήσει την
πλήρη γνώση της αλήθειας, θεωρούσαν τους
εαυτούς τους μορφωμένους, ισχυρούς,
αλάθητους, σπουδαίους και απόλυτους,
χωρίς να συνειδητοποιούν ότι συχνά έκαναν
λάθος.
82. Δεν θέλω να εμφανιστούν αύριο σ' αυτόν
τον λαό, που μόλις αρχίζει να διαμορφώνεται
υπό το φως αυτών των διδασκαλιών,
άνθρωποι που, μπερδεμένοι από τη
ματαιοδοξία τους, σαλπίζουν ότι είναι η
μετενσάρκωση του Χριστού ή οι νέοι
Μεσσίες.
83 Αυτοί που θα διαπράξουν τέτοιες πράξεις
θα είναι εκείνοι που νομίζουν ότι έχουν
καταλάβει όλη την αλήθεια μου, αλλά στην
πραγματικότητα απομακρύνονται από το
μονοπάτι που χάραξε ο Χριστός, το οποίο
είναι αυτό της ταπεινοφροσύνης.
84 Μελετήστε τη ζωή του Ιησού στη γη και θα
βρείτε μια βαθιά και αξέχαστη διδασκαλία
της ταπεινοφροσύνης. (27, 3 - 6)
85. Ένα από τα σοβαρότερα ελαττώματα του
χαρακτήρα είναι η υποκρισία. Μη μιλάτε
δυνατά για αγάπη όσο δεν είστε ικανοί να Με
αγαπήσετε στους συνανθρώπους σας.
86. Πόσοι από αυτούς που καταδίκασαν το
φιλί του Ιούδα δεν θέλουν να
συνειδητοποιήσουν ότι έδωσαν στον αδελφό
τους το φιλί της προσποιητής αδελφοσύνης
και τον πρόδωσαν πίσω! Πόσους από αυτούς
που λένε ότι υπηρετούν τους
αναξιοπαθούντες, βλέπω να φέρνουν φως,
αλήθεια, φιλανθρωπία, με αντάλλαγμα
χρήματα;
87. Γιατί, όταν κάποιος σας εκφόβιζε με τις
ερωτήσεις του, ενεργήσατε όπως ο Πέτρος
στις στιγμές της αδυναμίας του, αρνούμενος
Με και επιβεβαιώνοντας ότι δεν Με
γνωρίζατε καν; Γιατί φοβάστε την ανθρώπινη
δικαιοδοσία και όχι τη δική μου;
88. Αλλά αληθινά, σας λέω, ανάμεσα στη θεία
δικαιοσύνη και τις αμαρτίες σας βρίσκεται η
μεσιτεία της Μαρίας, της Ουράνιας Μητέρας
σας, η οποία μεσιτεύει πάντοτε για σας.
(75,34)
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89 Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να κρίνει τις
πράξεις του συνανθρώπου του, διότι αν αυτός
που είναι αγνός δεν το κάνει, γιατί να
επιτραπεί σε αυτόν που έχει κηλίδες στην
καρδιά του να το κάνει;
90. Σας το λέω αυτό επειδή είστε πάντα
πρόθυμοι να ερευνήσετε το σπέρμα του
αδελφού σας, ελπίζοντας να βρείτε
ελαττώματα σε αυτό, και στη συνέχεια να του
δείξετε το δικό σας σπέρμα και να τον
ταπεινώσετε λέγοντάς του ότι το δικό σας
έργο είναι καθαρότερο και τελειότερο.
91. Ο μόνος κριτής που ξέρει να ζυγίζει τα
έργα σας είναι ο Πατέρας σας, ο οποίος
κατοικεί στους ουρανούς. Όταν εμφανιστεί με
τα ζύγια Του, δεν θα έχει μεγαλύτερη αξία
στα μάτια Του αυτός που καταλαβαίνει
περισσότερα, αλλά αυτός που ξέρει πώς να
είναι αδελφός του συνανθρώπου του και
παιδί του Κυρίου του. (131, 55 - 57)
92 Μάθετε και ενεργήστε, διδάξτε και
αισθανθείτε με αυτά που κάνετε και λέτε,
επιβεβαιώστε τη διδασκαλία μου με τα έργα
σας. Δεν θέλω υποκριτές μεταξύ των μαθητών
μου. Σκεφτείτε τι θα γινόταν με την
ανθρωπότητα και με εσάς τους ίδιους αν
αυτό το έργο, που ιδρύθηκε με τόση αγάπη
και υπομονή, κατέρρεε από την έλλειψη
ηθικής, αρετής και ειλικρίνειας στη ζωή σας.
(165, 25)
93. Να μην τρέχετε πλέον πίσω από τις
απολαύσεις ή τις επιπολαιότητες του κόσμου.
Ακολουθήστε το ιδεώδες να κάνετε τη ζωή
σας άψογη, αφού καθ' όλη τη διάρκεια της
ύπαρξής σας θα σας δίνω εκείνες τις
ικανοποιήσεις που είναι ερεθίσματα για την
καρδιά σας. (111, 61)
94. Αλίμονό σας αν οι κακές κλίσεις είναι πιο
ισχυρές από τις αρετές που έχετε στο πνεύμα
σας, και αν η διδασκαλία μου δεν παράγει
καρπούς! Αν δεν συλλογίζεστε και δεν
εμβαθύνετε στο Λόγο μου, νομίζοντας ότι
εκπληρώνετε το Θέλημά μου, το φως μου θα
σας ξυπνήσει. Αλλά αν γνωρίζετε όλη την
αλήθεια, θα θυμάστε ότι σας έστειλα στον
κόσμο για να κάνετε ευεργετικά έργα. (55, 6)
95. Αλίμονο σ' αυτούς που, σ' αυτόν τον
καιρό, με την ατιμία και την ανυπακοή τους,
δίνουν κακό παράδειγμα στα παιδιά που
έστειλα (στη γη) με πνευματική αποστολή! Θα
γίνετε σαν τα πλήθη που, φωνάζοντας και
χλευάζοντας, οδήγησαν τον Ιησού στον

Γολγοθά, σπέρνοντας τον τρόμο στις καρδιές
των παιδιών, που δεν μπορούσαν να
εξηγήσουν γιατί βασάνιζαν και σκότωναν
έναν άνθρωπο που μόνο ευλογίες μοίραζε.
96. Κάθε φορά που έπεφτε ο Ιησούς, οι αθώοι
αυτοί έκλαιγαν. Αλλά αληθινά, σας λέω, το
κλάμα τους ήταν περισσότερο από το πνεύμα
παρά από τη σάρκα. Πόσοι από αυτούς Με
ακολούθησαν αργότερα και Με αγάπησαν
χωρίς να σβήσουν από τις καρδιές τους την
ανάμνηση αυτού που είδαν τα αθώα μάτια
τους. (69, 50 - 51)
Ψευδή πρόστιμα και ψευδείς προσδοκίες
97. Προσέξτε να μην κάνετε κακώς νοούμενες
μετάνοιες και μη στερείτε από το σώμα σας
αυτά που χρειάζεται. Αντιθέτως, να του
χαρίζετε ό,τι του είναι επιβλαβές, ακόμη και
αν αυτό σημαίνει θυσία γι' αυτό. Αυτή θα
είναι η μετάνοια που θα ευνοεί το πνεύμα
σας και, επομένως, θα είναι ευχάριστη στον
Πατέρα. (55,40)
98. Βλέπετε ήδη στον Θεό λιγότερο δικαστή
από τον Πατέρα της τέλειας και ατελεύτητης
αγάπης, και σας λέω ότι είναι καλό που
βλέπετε στον Θεό τον Πατέρα σας.
99. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σας πω, για να
σας κρατήσω σε εγρήγορση, ότι και εσείς,
όπως εκείνος ο αρχαίος λαός, μπορείτε να
πέσετε σε ένα νέο σφάλμα, και το σφάλμα
αυτό μπορεί να είναι ότι δεν καταβάλλετε
προσπάθεια να βελτιωθείτε ηθικά και
πνευματικά ή ότι δεν ανησυχείτε για τις
συνεχείς και βαριές αμαρτίες, έχοντας
εμπιστοσύνη ότι ο Πατέρας είναι υπεράνω
κάθε αγάπης και θα σας συγχωρήσει.
100. Βεβαίως, ο Θεός είναι αγάπη και δεν
υπάρχει αδίκημα, όσο σοβαρό και αν είναι,
που να μην το συγχωρεί. Αλλά να ξέρετε καλά
ότι από αυτή τη θεία αγάπη πηγάζει μια
δικαιοσύνη που είναι αμείλικτη.
101 Να έχετε επίγνωση όλων αυτών, έτσι
ώστε αυτό που έχετε λάβει στον εαυτό σας ως
γνώση της διδασκαλίας μου να
ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να
καταστρέφετε όλες τις εσφαλμένες ιδέες που
μπορεί να υπάρχουν μέσα σας.
102. Μην ξεχνάτε ότι, παρόλο που η αγάπη
του Πατέρα σας συγχωρεί, ο λεκές - παρά τη
συγχώρεση - παραμένει αποτυπωμένος στο
πνεύμα σας και ότι πρέπει να τον ξεπλύνετε
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με την αξία σας και να γίνετε έτσι αντάξιοι της
αγάπης που σας συγχώρεσε. (293,43 - 44)
103 Μια φωνή σας ξύπνησε, μια ευγενική και
παρηγορητική φωνή που σας καλεί στη
βασιλεία του φωτός και της ζωής, η οποία
όμως μπορεί να μετατραπεί σε δικαιοσύνη,
αν επιλέξετε να συνεχίσετε να εξευτελίζετε το
πνεύμα σας και να παρακούτε τον νόμο.
104 Στους υπάκουους και ταπεινούς, ο λόγος
μου λέει: Να είστε σταθεροί, γιατί θα
κερδίσετε πολλά από τη χάρη μου και θα
καταφέρετε πολλά για τους αδελφούς και τις
αδελφές σας.
105 Στους ανόητους η φωνή μου λέει: Αν δεν
εκμεταλλευτείτε αυτή την ευλογημένη
ευκαιρία να ξεφύγετε από τη βρωμιά της
αμαρτίας ή το σκοτάδι της άγνοιας μέσα στο
οποίο ζείτε, θα δείτε να περνούν εποχές και
χρόνοι πάνω από το πνεύμα σας χωρίς να
μάθετε τι έφερε ο Κύριος με το μήνυμά Του,
ούτε ποια ήταν τα πνευματικά χαρίσματα που
αποκάλυψε στο λαό Του.
106. Αλήθεια, θα υπάρξει ο κατάλληλος
χρόνος για όλους να σωθούν και να ανέβουν
στα ύψη. Αλλά αλίμονο σ' αυτόν που
καθυστερεί εκείνη την ημέρα! Αλίμονο σ'
αυτόν που χάνει τις ευκαιρίες να επιτύχει την
ανάπτυξη του πνεύματός του, επειδή έχει
αφιερωθεί στις αηδίες αυτού του κόσμου!
Δεν ξέρει πόσος καιρός θα περάσει όταν θα
πρέπει να περιμένει μια άλλη ευκαιρία, ούτε
γνωρίζει την πικρότητα της ανταμοιβής του.
107 Σ' αυτό δεν υπάρχει η ελάχιστη
ανταπόδοση ή η πιο επιεικής τιμωρία εκ
μέρους του Πατέρα, αλλά η αυστηρή και
αδυσώπητη δικαιοσύνη του.
108 ξέρετε σήμερα, από τότε που βρέθηκα
ανάμεσά σας, αν δεν χάσατε ή δεν αφήσατε
ανεκμετάλλευτες προηγούμενες ευκαιρίες,
και ξέρετε πόσο καιρό περίμενε το πνεύμα
σας για να του δοθεί αυτή η νέα ευκαιρία να
εκπληρώσει μια αποστολή που του
ανατέθηκε πριν από πολύ καιρό;
109. Τι γνωρίζει η καρδιά σας ή ο νους σας για
το παρελθόν του πνεύματός του, για το
πεπρωμένο του, για τα χρέη, τα καθήκοντα
και τις εξιλέωσή του; Τίποτα!
110. Επομένως, δεν πρέπει να διακόπτετε την
τελειότητα του πνεύματος, ούτε να το βάζετε
σε πειρασμό με την αγάπη για τα αγαθά του
κόσμου. Πρέπει να ακολουθήσει άλλο δρόμο,
άλλους στόχους, άλλα ιδανικά. (279, 16 - 19)

Προειδοποίηση προς τα έθνη και τους
ισχυρούς της γης
111. Αλίμονο στους ανθρώπους αν το έλεος
και η ενεργός φιλανθρωπία δεν ξεσπάσουν
τελικά στις καρδιές τους! Αλίμονο στους
ανθρώπους αν δεν αποκτήσουν τελικά πλήρη
γνώση των κακών τους έργων! Το δικό τους
χέρι εξαπολύει πάνω τους τη μανία των
δυνάμεων της φύσης και προσπαθεί να χύσει
στα έθνη το ποτήρι του πόνου και της πίκρας.
Ακόμη και όταν θερίσουν το αποτέλεσμα της
εργασίας τους, κάποιοι θα λένε: "Είναι η
τιμωρία του Θεού". (57, 82)
112. 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 ευτυχία της αφύπνισης του
πνεύματος.
113. Αλήθεια, η διδασκαλία μου θα
συγκλονίσει τον κόσμο. Αλλά όταν τελειώσει
ο αγώνας, 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. (272, 12 - 13)
114. Γίνομαι αισθητός στις σκληρές καρδιές
των ανθρώπων -αυτών που σκοπεύουν να
υποκινήσουν τους πολέμους- ώστε να
συνειδητοποιήσουν ότι το Θέλημά Μου είναι
ισχυρότερο από τις πολεμικές τους
προθέσεις. Αν η καρδιά αυτών των ανθρώπων
παραμείνει σκληρή και δεν επιτρέψει στον
εαυτό της να αλλάξει από το Θέλημά Μου, η
δικαιοσύνη Μου θα γίνει αισθητή σε
ολόκληρο τον πλανήτη. (340, 33)
115 Και πάλι, όπως και στην εποχή του Νώε,
οι άνθρωποι θα χλευάζουν τις προφητείες και
μόνο όταν αισθανθούν ότι οι πλημμύρες
θάβουν ήδη τα σώματά τους θα αρχίσουν να
πιστεύουν και να μετανοούν.
116. Το Έλεός Μου ήθελε πάντα να σε
σταματήσει στην απερισκεψία σου, αλλά ποτέ
δεν ήθελες να Με ακούσεις. Τα Σόδομα και τα
Γόμορρα προειδοποιήθηκαν επίσης να
νιώσουν φόβο και μετάνοια και να
αποφύγουν την καταστροφή τους. Ωστόσο,
δεν άκουσαν τη φωνή Μου και χάθηκαν.
117. Προέτρεψα επίσης την Ιερουσαλήμ να
προσευχηθεί και να επιστρέψει στην αληθινή
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λατρεία του Θεού. Αλλά η άπιστη και σαρκική
καρδιά του απέρριψε την πατρική μου
νουθεσία και έπρεπε να πεισθεί για την
αλήθεια από αυτό που είχε συμβεί. Πόσο
πικρές ήταν εκείνες οι ημέρες για την
Ιερουσαλήμ!
118. Αναγνωρίζετε τώρα την αλήθεια ότι
εξακολουθείτε να είστε ο ίδιος; Γιατί δεν
θέλατε να αφήσετε την πνευματική σας
παιδική ηλικία για να αναπτυχθείτε και να
ανεβείτε το μονοπάτι της σοφίας που υπάρχει
στο λόγο μου.
119. Σας στέλνω σε όλους αυτό το μήνυμα, το
οποίο θα χρησιμεύσει στους λαούς και τα
έθνη ως προφητεία, για αφύπνιση, για
επαγρύπνηση. Ευλογημένοι είστε, αν
πιστεύετε στο περιεχόμενό του.
120 Σκεφτείτε το νόημά τους, αλλά προσέξτε
και προσευχηθείτε μετά, γιατί αν το κάνετε
αυτό, ένα εσωτερικό φως θα σας
καθοδηγήσει και μια ανώτερη δύναμη θα σας
προστατεύσει μέχρι να είστε ασφαλείς. (325,
73-77)

του ανθρώπινου νου και επειδή είναι συχνά
παρόντες για να ακούσουν το λόγο μου. Θέλω
όμως να γίνετε πνευματικοί μέσω της
άσκησης του καλού, μέσω της γνώσης της
ουσίας της ζωής, μέσω της αγάπης σας για
τον πλησίον σας, μέσω της υπηρεσίας σας
προς τον Θεό μέσω μιας γενναιόδωρης,
γόνιμης και ενάρετης ύπαρξης. (269, 55)
6 σε κάποιους έδωσα μια ταπεινή καταγωγή
στον κόσμο, ώστε στη ζωή τους να πάρουν ως
παράδειγμα τον Διδάσκαλο- σε άλλους
έδωσα ένα πλούσιο σπίτι, ώστε να μιμηθούν
ομοίως τον Ιησού, ο οποίος, αν και βασιλιάς,
άφησε τον "θρόνο" του και υπηρέτησε τους
φτωχούς, τους ασθενείς και τους
αμαρτωλούς- σε άλλους έδωσα ένα πλούσιο
σπίτι, ώστε να μιμηθούν τον Ιησού, ο οποίος,
αν και βασιλιάς, άφησε τον "θρόνο" του και
υπηρέτησε τους φτωχούς, τους ασθενείς και
τους αμαρτωλούς
7 Η αξία εκείνου που κατεβαίνει από την
κοινωνική του θέση για να υπηρετήσει τους
πλησίον του, όποιοι κι αν είναι αυτοί, είναι
τόσο μεγάλη όσο εκείνη εκείνου που
ανεβαίνει με τον τρόπο της αγάπης από τη
μίζερη και άγνωστη ζωή του στο ύψος των
δικαίων. (101, 55 - 56)
8 Με ρωτάτε γιατί ήρθα σε σας- επειδή,
βλέπω ότι έχετε ξεχάσει τον δρόμο για να
επιστρέψετε στη μήτρα από την οποία
προήλθατε, και σας τον δείχνω εκ νέου.
9. Ο δρόμος είναι ο νόμος Μου, και
ακολουθώντας τον το πνεύμα θα αποκτήσει
αθανασία. Σας δείχνω την πύλη που είναι
τόσο στενή όσο και ο δρόμος που σας έδειξα
την εποχή της διδασκαλίας Μου. (79, 2 - 3)
10. Εσείς που Με ακούτε πρέπει να
προετοιμάσετε το δρόμο για εκείνους που θα
Με δεχτούν πνευματικά. Δεν ήταν η τύχη που
έφερε στην Παρουσία Μου εκείνους που
έλαβαν τη διδασκαλία Μου, όπως ακριβώς
δεν θα είναι η τύχη που θα αναπτύξει τα
χαρίσματα του Πνεύματος σε εκείνους που θα
νιώσουν την Παρουσία Μου χωρίς την ανάγκη
ενός ανθρώπινου φορέα φωνής. (80, 4)
11 Σας έχω προορίσει για να διαδώσετε στη
γη το καλό που είναι η αληθινή
πνευματικότητα.
12 Αισθάνεστε πολύ ανίκανος και ασήμαντος;
Θεωρείτε τον εαυτό σας πολύ ακάθαρτο για
να μπορέσετε να φορτώσετε ένα τέτοιο έργο
στο πνεύμα σας; Ο λόγος είναι ότι δεν

Κεφάλαιο 62 - Λόγια για το κοινό που
είναι παρόν στο Μεξικό
Λόγια για το κοινό στο Μεξικό
1 Μαθητές, πηγαίνετε μέσα σας, ακούστε και
νιώστε Με όπως συνηθίζατε. Θυμηθείτε πώς
ομολογήσατε ότι αυτός ο Λόγος είναι η ζωή
σας και το φως του πεπρωμένου σας. μην
ξεχνάτε αυτό που σας λέω σήμερα: ό,τι
χρειάζεστε θα σας δοθεί εν ευθέτω χρόνω.
2 Ρίξτε ξανά λάδι στα λυχνάρια σας, για να
λάμψει ξανά η φλόγα της πίστης και της
γνώσης.
3 Μην κοιμάστε, ξυπνήστε και
προσευχηθείτε, γιατί ο Κύριος μπορεί να σας
εκπλήξει όταν εισέλθει στην κατοικία σας,
όπως συνήθιζε να κάνει εκείνες τις ημέρες της
πνευματικής έξαρσης, όταν νιώθατε την
παρουσία Μου σε κάθε στροφή.
4 Τότε θα δείτε πώς η ζωή σας θα φωτιστεί εκ
νέου από το φως που έπαψε να σας φωτίζει
χωρίς να το γνωρίζετε- και θα σας επαναφέρει
την εμπιστοσύνη σε ένα μέλλον γεμάτο
αφθονία και σοφία. (4, 27 - 29)
5. Πολλοί από εσάς αποκαλείτε τους εαυτούς
σας πνευματιστές επειδή πιστεύουν στην
παρουσία μου κατά την εκδήλωσή μου μέσω
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γνωρίζετε τη σοφία Μου και το έλεός Μου,
ότι δεν παρατηρείτε με αδιατάρακτες
αισθήσεις τα παραδείγματα διδασκαλίας που
σας δίνω σε κάθε στροφή μέσω της φύσης.
13 Δεν βλέπετε πώς οι ακτίνες του ήλιου,
φωτίζοντας τα πάντα, φτάνουν ακόμα και
στην πιο μολυσμένη λακκούβα, την
εξατμίζουν, την ανεβάζουν στην ατμόσφαιρα,
την καθαρίζουν και τελικά τη μετατρέπουν σε
σύννεφο που περνάει πάνω από τα εδάφη και
τα κάνει γόνιμα; (150, 51 - 53)
14 Απαλλάξτε το πνεύμα σας εδώ μπροστά
Μου από όλες τις ακαθαρσίες και
ελευθερώστε το. Μη φοβάστε, γιατί δεν θα
Μου αποκαλύψετε κανένα μυστικό, σας
γνωρίζω καλύτερα από ό,τι γνωρίζετε τους
εαυτούς σας. Εξομολογηθείτε σε Μένα τα
εσώψυχά σας, θα σας καταλάβω καλύτερα
από τον καθένα και θα σας συγχωρήσω τις
παραβάσεις και τις ενοχές σας, γιατί Εγώ
είμαι ο μόνος που μπορεί να σας κρίνει.
15 Όταν, όμως, συμφιλιωθείτε με τον Πατέρα
σας και ακούσετε μέσα σας τον ύμνο της
νίκης που τραγουδάει το πνεύμα σας, καθίστε
ειρηνικά στο τραπέζι μου, τρώγοντας και
πίνοντας την τροφή του Πνεύματος, που
περιέχεται στην έννοια του λόγου μου.
(39,71)
16. Πολλοί από εσάς έρχονται κλαίγοντας
αφού καταριούνται τον πόνο. Συγχωρώ τα
λάθη σας, δεδομένου ότι προέρχονται από
την άγνοιά σας.
17. Ηρεμήστε την καρδιά σας και κάντε το
μυαλό σας δεκτικό, ώστε να καταλάβετε αυτό
που σας λέω τώρα, παιδιά-μαθητές της ζωής:
αν για άλλη μια φορά νιώσετε την καρδιά σας
να διαπερνάται από πόνο, αποχωριστείτε για
λίγο από όλα όσα σας περιβάλλουν και
μείνετε μόνοι. Εκεί, στην οικειότητα της
κρεβατοκάμαράς σας, μιλήστε στο πνεύμα
σας, πάρτε τον πόνο σας και εξερευνήστε τον
σαν να παίρνετε κάποιο αντικείμενο στο χέρι
σας για να το εξετάσετε.
18 Με αυτόν τον τρόπο, εξερευνήστε τη
θλίψη σας, διακρίνετε από πού προέρχεται
και γιατί έχει έρθει. Ακούστε τη φωνή της
συνείδησής σας, και πραγματικά σας λέω, ότι
θα αντλήσετε από αυτή τη περισυλλογή έναν
θησαυρό φωτός και ειρήνης για την καρδιά
σας.
19 Το φως θα σας δείξει τον δρόμο για να
απομακρύνετε τον πόνο, και η ειρήνη θα σας

δώσει τη δύναμη να επιμείνετε μέχρι να
τελειώσει η δοκιμασία. (286, 26 - 28)
20. Πρέπει να συνεχίσετε να προσπαθείτε να
είστε πνευματικά 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.
21 Η διδασκαλία μου διδάσκει όχι μόνο να
έχετε πίστη στη δύναμη του Θεού, αλλά και
να έχετε πίστη στον εαυτό σας. (246, 40 u. 41 o.)
22 Σήμερα, λέτε: "Ο Θεός είναι μέσα μας"αλλά το λέτε χωρίς να το αισθάνεστε ούτε να
το καταλαβαίνετε, γιατί 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
όλους. Η φωνή μου θα ηχήσει στις
συνειδήσεις, ο εσωτερικός κριτής θα ακουστεί
και η ζεστασιά του Πατέρα θα γίνει αισθητή.
(265, 57)
23 Αυτή η διδασκαλία έρχεται στην καρδιά
σας, όπου έχουν γεννηθεί αποφάσεις για
βελτίωση και ευγενή συναισθήματα.
24 Αν υποφέρατε πολύ και κλάψατε μέχρι
που ήσασταν έτοιμοι να ανοίξετε τις πόρτες
της καρδιάς σας σε Μένα, αληθινά σας λέω,
αυτός που υπέφερε πολύ, συγχρόνως
εξιλεώθηκε για τις αμαρτίες του και θα
συγχωρεθεί. (9, 37 - 38)
25. Κλαίτε, λαέ μου, επειδή αισθάνεστε στη
μετανοημένη καρδιά σας την αγάπη του
Κυρίου. Σας είχαν πει ότι κανείς που θα
ερχόταν ενώπιον του Πατέρα με μια σοβαρή
ενοχή στο πνεύμα του δεν θα λάμβανε
συγχώρεση και ότι θα έπρεπε να υποστεί
αιώνια καταδίκη.
26. Αλλά πώς καταλάβατε τη Θεία Δικαιοσύνη
Μου ως τόσο τερατώδη; Δεν έχετε
παρατηρήσει πώς έδειξα ξεκάθαρα μέσω του
Ιησού ότι τα πιο τρυφερά Μου λόγια και τα
πιο στοργικά Μου βλέμματα ήταν για
εκείνους που είχαν αμαρτήσει περισσότερο;
Πώς θα μπορούσα να διακηρύσσω ένα δόγμα
στον κόσμο και να κάνω το αντίθετο στην
αιωνιότητα; (27, 41)
27 Στις πικρές και δύσκολες στιγμές της ζωής
σας, παρηγορηθείτε με τη σκέψη ότι ο σοφός
και τέλειος νόμος μου κρίνει τα πάντα.
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28 Βρέθηκα στον πόνο σας για να με
αναζητήσετε μέσα από αυτόν. Σας
ταλαιπώρησα με φτώχεια για να μάθετε να
ζητάτε, να είστε ταπεινοί και να κατανοείτε
τους άλλους.
29 Σας στέρησα ακόμη και το καθημερινό
ψωμί, για να σας δείξω ότι αυτός που μένει
έμπιστος είναι σαν τα πουλιά που δεν
ανησυχούν για το αύριο- βλέπουν την αυγή
να ανατέλλει ως σύμβολο της παρουσίας μου,
και όταν ξυπνούν, το πρώτο πράγμα που
κάνουν είναι να στέλνουν τα τραγούδια τους
ως προσευχή ευχαριστίας και απόδειξη της
εμπιστοσύνης τους. (5, 55 - 57)
30. Μερικές φορές Μου λέτε: "Κύριε, αν είχα
τα πάντα, αν δεν μου έλειπε τίποτα, θα
συνεργαζόμουν στο πνευματικό Σου έργο και
θα ασκούσα φιλανθρωπία". Αλλά να ξέρετε
ότι ως άνθρωποι είστε ασταθείς και ότι όλες
οι σημερινές αποφάσεις, αφού δεν έχετε
τίποτα, θα άλλαζαν αν σας έδινα όλα όσα
επιθυμείτε.
31 Μόνο η αγάπη του Θεού για τα παιδιά του
είναι αναλλοίωτη.
32 Γνωρίζω εκ των προτέρων ότι, αν σας έδινα
πλούσια δώρα, θα χάνατε, επειδή γνωρίζω τις
επιλογές και τις αδυναμίες σας. (9, 55 - 57)
33 όταν σου είπα να εγκαταλείψεις τις
απολαύσεις, εσύ παρερμήνευσες τον λόγο
Μου και κατέληξες να σκέφτεσαι ότι Μου
είναι πιο ευχάριστο να σε βλέπω να
υποφέρεις παρά να σε βλέπω να χαίρεσαιΕγώ είμαι αυτός που σου έλεγε να
εγκαταλείψεις τις απολαύσεις- Εγώ είμαι
αυτός που σου έλεγε να εγκαταλείψεις τις
απολαύσεις
34 αφού είμαι ο Πατέρας σας, πώς μπορείτε
να νομίζετε ότι προτιμώ να σας βλέπω να
κλαίτε παρά να χαμογελάτε;
35. Όταν σας είπα να απαρνηθείτε τις
απολαύσεις, εννοούσα μόνο εκείνες που είναι
επιβλαβείς για το πνεύμα ή επιβλαβείς για το
σώμα σας. Εγώ όμως λέω ότι πρέπει να
αποκτήσετε για το πνεύμα και την καρδιά
ευεργετικές ικανοποιήσεις που είναι εφικτές
για εσάς. (303,27)
36. Δεν σας ζήτησα καν να πιστέψετε σε Μένα
όταν βρήκατε τον δρόμο σας εδώ. Εγώ ήμουν
που προηγήθηκα και σας έδωσα την απόδειξη
θεραπεύοντας τις σωματικές σας ασθένειες,
δίνοντας ειρήνη στο πνεύμα σας ή κάτι που
νομίζατε ότι ήταν ανέφικτο.

37 στη συνέχεια, όταν πιστέψατε σε Μένα και
αφοσιωθήκατε πιστά στην εκπλήρωση του
Νόμου Μου, έδειξα στον καθένα το καθήκον
του, ώστε να μην παραστρατήσει και να
αναλάβει μόνο ό,τι του αναλογεί, δίνοντας
έλεος και αγάπη στους αδελφούς και τις
αδελφές του, όπως έκανα και σε σας.
38. Πιστεύετε ότι όλοι όσοι διδάσκουν είναι
δάσκαλοι; Νομίζετε ότι όλοι όσοι
αυτοαποκαλούνται υπηρέτες του Θεού είναι
απεσταλμένοι Μου ή ότι Εγώ τους έδωσα το
έργο που εκτελούν; Πιστεύετε ότι όλοι όσοι
κυβερνούν, διοικούν και διοικούν στον κόσμο
έχουν τις απαραίτητες ικανότητες για να
επιτελέσουν αυτό το έργο; Όχι, άνθρωποι!
Πόσο λίγοι είναι αυτοί που εκτελούν την
αποστολή που τους έχει ανατεθεί στην
πραγματικότητα! Ενώ κάποιοι σφετερίζονται
μια θέση που δεν τους ανήκει, εκείνοι που θα
έπρεπε να την καταλάβουν βλέπουν τον
εαυτό τους να υποβαθμίζεται και να
υποχωρεί. (76, 36 - 37)
39. Μη νομίζετε ότι αισθάνομαι πληγωμένος
αν κάποιος δεν πιστεύει στην παρουσία Μου
σε αυτή την εκδήλωση, γιατί τίποτα δεν θα
επηρεάσει την αλήθεια Μου. Πόσοι άνθρωποι
έχουν αμφισβητήσει την ύπαρξη ενός Θείου
Όντος που δημιούργησε όλα τα θαύματα του
σύμπαντος, και όμως, εξαιτίας αυτού, ο ήλιος
δεν έπαψε να τους δίνει το φως του. (88, 7)
40. Σήμερα ανοίγετε τις πόρτες της καρδιάς
και του νου σας στο φως της διδασκαλίας
Μου. Με ποια έργα θα Με δοξάσετε;
41. Όλοι σας είστε σιωπηλοί- το πνεύμα είναι
σιωπηλό μπροστά Μου, και το σώμα επίσης.
Σκύβετε τον λαιμό σας και ταπεινώνεστε.
Ωστόσο, δεν θέλω τα παιδιά Μου να
ταπεινωθούν μπροστά Μου. Θέλω να είναι
άξιοι να σηκώσουν το πρόσωπό τους και να
κοιτάξουν τα δικά Μου, γιατί δεν αναζητώ
υπηρέτες ή σκλάβους, δεν αναζητώ πλάσματα
που αισθάνονται σαν παράνομοι, απόκληροι,
έρχομαι στα παιδιά Μου που αγαπώ τόσο
πολύ, ώστε, ακούγοντας τη φωνή του Πατέρα
Μου, να μπορέσουν να σηκώσουν το πνεύμα
τους στο μονοπάτι της ανοδικής του
ανάπτυξης. (130, 39 - 40)
42. Αγαπητοί μαθητές, παρακολουθείτε το
έργο Μου με ζήλο, ακολουθήστε τις οδηγίες
Μου, και θα με μαρτυρήσετε με αυτό. Η
Παναγία, η στοργική Μητέρα σας, επίσης
κατεβαίνει σε σας και σας γεμίζει με χάρη,
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διδάσκοντάς σας την τέλεια αγάπη και
μετατρέποντας την καρδιά σας σε πηγή
ελέους, ώστε να μπορείτε να επιτελείτε
μεγάλα έργα αγάπης μεταξύ των
συνανθρώπων σας και να γνωρίζετε την
αλήθεια. Είναι η συνεργάτιδά Μου, και εκτός
από τον Λόγο Μου ως Δάσκαλος και ως
Δικαστής, υπάρχει και ο Λόγος Της ως
Μητέρα και ως Συνήγορος. Αγαπήστε την,
άνθρωποι, και επικαλεστείτε το όνομά της.
Αληθινά σας λέω, η Μαρία σας παρακολουθεί
και σας συμπαραστέκεται, όχι μόνο αυτές τις
ημέρες της δοκιμασίας, αλλά για πάντα. (60,
24)
43 Σας αποκάλεσα "Μαριανό λαό", επειδή
ξέρετε να αγαπάτε και να αναγνωρίζετε τη
Θεία Μητέρα και να έρχεστε σε αυτήν όπως
το παιδί που ζητάει τρυφερότητα ή όπως ο
αμαρτωλός που ζητάει μεσιτεία.
44. Η παρουσία της Μαρίας στον κόσμο είναι
απόδειξη της αγάπης μου για τους
ανθρώπους. Η αγνότητά της είναι ένα
ουράνιο θαύμα που σας αποκαλύφθηκε. Από
Εμένα κατέβηκε στη γη για να γίνει γυναίκα,
ώστε στη μήτρα της να βλαστήσει ο θείος
σπόρος, το σώμα του Ιησού, μέσω του οποίου
θα μιλούσε ο "Λόγος". Στον παρόντα χρόνο
αποκαλύπτεται εκ νέου. (5, 9 - 10)
45 Είναι απαραίτητο η ανθρώπινη καρδιά να
γνωρίσει από τα βάθη της το πολύτιμο
μήνυμα που το Πνεύμα της έφερε στον
κόσμο, και αφού γνωρίσετε όλη την αλήθεια,
θα πρέπει να εξαλείψετε από την καρδιά σας
κάθε ειδωλολατρική και ενθουσιώδη λατρεία
που της έχετε αφιερώσει, και να της
προσφέρετε αντ' αυτού την πνευματική σας
αγάπη. (140, 43)
46 Κάποιοι Μου λένε: "Κύριε, γιατί δεν μας
επιτρέπεις σε όλους μας να σε δούμε, όπως οι
αδελφοί και οι αδελφές μας που μαρτυρούν
ότι σε βλέπουν;"
47. Ω, αδύναμες καρδιές που πρέπει να δείτε
για να πιστέψετε! Ποια αξία βρίσκετε στο να
βλέπετε τον Ιησού σε όραμα με ανθρώπινη
μορφή, παρόλο που το πνεύμα σας μπορεί να
Με αντιληφθεί απεριόριστα και τέλεια μέσω
της αγάπης, της πίστης και του
συναισθήματος στη Θεία Ουσία Μου;
48 Κάνετε κακό όταν ζηλεύετε εκείνους που
έχουν το χάρισμα να βλέπουν το πνευματικό
σε σχήματα ή σύμβολα με περιορισμένο
τρόπο- γιατί αυτό που βλέπουν δεν είναι

ακριβώς το Θείο, αλλά ένα σύμβολο ή μια
αλληγορία που τους μιλάει για το πνευματικό.
49 Να είστε ικανοποιημένοι με τα χαρίσματά
σας και να διερευνάτε τις μαρτυρίες που
λαμβάνετε, αναζητώντας πάντοτε το νόημα,
το φως, τη διδασκαλία, την αλήθεια. (173, 28
- 30)
50. Ποτέ μην παραποιείτε τις διδασκαλίες
Μου. Παρουσιάστε το Έργο μου σαν ένα
βιβλίο που περιέχει μόνο αγνότητα, και όταν
τελειώσετε το ταξίδι σας, θα σας δεχθώ. Δεν
θα κοιτάξω τους λεκέδες στο πνεύμα σας και
θα σας δώσω το Θεϊκό Μου Φιλί, το οποίο θα
είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή όταν φτάσετε
στη Γη της Επαγγελίας. Διότι σας έδωσα μια
χούφτα σπόρο σ' αυτόν τον καιρό, για να
μάθετε να σπέρνετε σε καρποφόρα χωράφια,
και να τον πολλαπλασιάζετε εκεί. (5, 27)
51 Αξιολογήστε την ευθύνη σας, αγαπητοί
άνθρωποι, σκεφτείτε ότι μια μέρα που χάνετε
είναι μια μέρα κατά την οποία καθυστερείτε
την έλευση αυτού του Καλού Μηνύματος στις
καρδιές των συνανθρώπων σας - ότι μια
διδασκαλία που χάνετε είναι μια φρατζόλα
ψωμί λιγότερη για να προσφέρετε στους
άπορους. (121, 40)
52. Γνωρίζετε ήδη τη γεύση του καρπού από
αυτό το δέντρο και σας προειδοποιώ, ώστε
στο μέλλον να μην αφήσετε τον εαυτό σας να
εξαπατηθεί από ψευδοπροφήτες- αλλά θα
πρέπει επίσης να "φυλάτε" τους
συνανθρώπους σας διδάσκοντάς τους να
αναγνωρίζουν την ουσία της διδασκαλίας
Μου.
53 Είναι γραμμένο ότι μετά την αναχώρησή
μου θα εμφανιστούν ψευδοπροφήτες, οι
οποίοι θα πουν στον λαό μου ότι είναι
αγγελιοφόροι μου και θα έρθουν στο όνομά
μου για να συνεχίσουν το έργο που έκανα
ανάμεσά σας.
54. Αλίμονό σας αν υποκλιθείτε σε
ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδασκάλους ή αν
προσθέσετε στη διδασκαλία Μου λόγια χωρίς
πνευματικό περιεχόμενο, γιατί τότε θα
υπάρξει μεγάλη σύγχυση! Γι' αυτό σας λέω
ξανά και ξανά: "Προσέχετε και προσεύχεστε".
(112, 46 - 47)
55 Αν δεν προετοιμαστείτε, θα ακούσετε
ασαφείς φωνές, που θα σας μπερδέψουν, και
αργότερα θα μπερδέψετε τους αδελφούς σας
με αυτές.
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56. Σας κάνω να επαγρυπνείτε, ώστε μόλις
τελειώσουν αυτές οι εκδηλώσεις, να μην
προσπαθήσετε να τις αναλάβετε ξανά, γιατί
δεν θα είναι πνεύματα του φωτός που θα
εκδηλωθούν, αλλά μπερδεμένα όντα που
θέλουν να καταστρέψουν ό,τι έχετε χτίσει
προηγουμένως.
57 Από την άλλη πλευρά, εκείνος που ξέρει
πώς να προετοιμάζεται, εκείνος που, αντί να
θέλει να διαπρέψει, επιδιώκει να είναι
χρήσιμος, εκείνος που, αντί να επισπεύδει τα
γεγονότα, περιμένει με υπομονή, θα ακούσει
καθαρά τη διδασκαλία μου, η οποία θα
φτάσει στο πνεύμα του μέσω των χαρισμάτων
που έχει μέσα του: Δώρα έμπνευσης,
διαίσθησης και πρόβλεψης, μέσω της
προσευχής, του πνευματικού οράματος και
των προφητικών ονείρων. (7,13 - 14)
58. Σήμερα κοιτάζετε αυτούς τους φορείς
φωνής που σας μιλούν εκστασιασμένοι, και
όσο μεγάλη και αν είναι η δυσπιστία
ορισμένων, νομίζετε ότι η εκδήλωσή μου
είναι δυνατή μέσω αυτών των πομπών. Αλλά
όταν οι άνθρωποι βλέπουν τους μαθητές μου
να διακηρύσσουν θεϊκές αποκαλύψεις στην
κανονική τους κατάσταση, θα τους
αμφισβητήσουν.
59 Στη δική σας εκκλησία θα εμφανιστούν
εκείνοι που αμφιβάλλουν όταν σας ακούν να
μιλάτε υπό την έμπνευσή μου, και θα πρέπει
να έχετε μεγάλη προετοιμασία και
πνευματική καθαρότητα για να βρείτε πίστη.
(316, 52 - 53)
60. Αν, στα μονοπάτια σας, παρατηρήσετε
ανθρώπους που, με τα έργα τους ή τον τρόπο
σκέψης τους, αποδεικνύουν πνευματική
καθυστέρηση μπροστά στις αποκαλύψεις
Μου, μην απογοητεύεστε, γιατί πρέπει να
ξέρετε ότι όλοι οι άνθρωποι δεν βάδισαν ποτέ
στον ίδιο ρυθμό. Εμπιστευτείτε ότι τους
αφήνω ήδη τα λόγια που θα τους αφυπνίσουν
όταν έρθει η ώρα.
61 Αυτά τα λόγια που δεν μπορείτε να
καταλάβετε προς το παρόν είναι ακριβώς
αυτά που θα καταλάβουν αυτοί οι άνθρωποι.
(104,42 - 43)
62. Να πιστεύετε και να ενεργείτε χωρίς
φανατισμό. Σηκωθείτε και τοποθετήστε τον
εαυτό σας σε ένα επίπεδο από το οποίο
μπορείτε να διδάξετε όλους τους
συνανθρώπους σας χωρίς να λαμβάνετε
υπόψη σας δόγματα ή δοξασίες.

63 Μη διστάζετε να κάνετε καλό σε έναν
άνθρωπο που έχει ανάγκη μόνο και μόνο
επειδή ασκεί μια καθυστερημένη ή ατελή
λατρεία του Θεού. Αντίθετα, αφήστε την
ανιδιοτελή εργασία σας να κερδίσει την
καρδιά του.
64 Μην κλείνεστε σε ομάδες και έτσι
περιορίζετε το πεδίο της δραστηριότητάς σας.
Να είστε φως σε κάθε πνεύμα και βάλσαμο
σε κάθε θλίψη. (60, 27)
65. Αν οι συνάνθρωποί σας μιλούν
περιφρονητικά για σας επειδή
ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου, κλείστε
τα αυτιά σας και σιωπήστε- είναι αδαείς.
Αλλά αν πάρετε αυτό το θέμα ως αφορμή για
να τους κρίνετε, αλίμονό σας, γιατί είστε ήδη
φωτισμένοι από το φως της συνείδησής σας
και ξέρετε τι κάνετε. (141,27)
66. Γι' αυτό, λαέ μου, μην απαιτείτε από
όλους τους ανθρώπους να σκέφτονται και να
πιστεύουν όπως εσείς. Δεν πρέπει ποτέ να
καταδικάζετε τους ανθρώπους, δεν πρέπει να
κρίνετε ή να επιβάλλετε τιμωρία σε αυτόν
που δεν σας ακούει, που δεν δέχεται τις
υποδείξεις σας, τις διδασκαλίες σας ή τις
συμβουλές σας. Θα πρέπει να βλέπετε όλους
τους συνανθρώπους σας με τον ίδιο βαθύ
σεβασμό και με αληθινή πνευματική
φιλανθρωπία. Τότε θα μάθετε ότι ο καθένας
στην άσκηση της θρησκείας του, στη
διδασκαλία του, στον τρόπο του, έχει φτάσει
στο σημείο στο οποίο η πνευματική του
ικανότητα του έδωσε το δικαίωμα- και στο
σημείο όπου βλέπετε τους ανθρώπους, τους
έχει οδηγήσει η δική τους ανάπτυξη. (330, 29)
67 Ακόμα και τώρα σας λέω ότι δεν είστε
τίποτα περισσότερο από οποιονδήποτε
άλλον, ότι η πεποίθηση που τρέφατε, ότι
είστε ένας λαός προνομιούχων όντων, είναι
λάθος- διότι ο Δημιουργός, μέσα στην τέλεια
αγάπη Του για όλα τα πλάσματά Του, δεν
προνομιοποιεί κανέναν.
68. Σας το λέω αυτό, διότι αύριο θα
παρουσιάσετε στους συνανθρώπους σας τη
Διδασκαλία που σας έφερα αυτή τη στιγμή,
και δεν θέλω να φανείτε σε εκείνους που
έρχονται μετά από εσάς ως ανώτερα όντα,
ούτε να φανεί ότι η αξία σας έκανε άξιους να
είστε οι μόνοι που άκουσαν τον λόγο Μου.
69 Πρέπει να είστε κατανοητοί, ταπεινοί,
απλοί, ευγενείς και ελεήμονες αδελφοί και
αδελφές.
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70. Πρέπει να είστε δυνατοί αλλά όχι
αλαζόνες, ώστε να μην ταπεινώνετε τους
αδύναμους. Αν έχετε μεγάλη γνώση της
διδασκαλίας μου, ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να
καυχηθείτε για τις γνώσεις σας, για να μην
αισθανθούν οι συνάνθρωποί σας κατώτεροι
από εσάς. (75, 17 - 19)
71. Ακόμα και εδώ, ανάμεσα στους εργάτες
μου, πόσοι είναι εκείνοι που, χωρίς να έχουν
κατανοήσει τη Διδασκαλία μου, θεωρούσαν
τους εαυτούς τους ανώτερα όντα, άξια
θαυμασμού και σεβασμού, όταν γνώριζαν ότι
ήταν προικισμένοι με ένα πνευματικό
χάρισμα. Από αυτή την άποψη, σας ρωτώ αν
μπορείτε να εγκρίνετε ένα ανώτερο πνεύμα
να είναι υπερόπτης για τα χαρίσματά του,
όταν η ταπεινότητα και η φιλανθρωπία είναι
τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει;
(98, 15)
72. Θυμηθείτε ότι σας είπα κάποτε: Δεν σας
δημιούργησα για να είστε σαν παρασιτικά
φυτά. Δεν θέλω να αρκεστείτε στο να μην
κάνετε κακό σε κανέναν. Θέλω να βρίσκετε
ικανοποίηση στο ότι κάνατε καλό. Όποιος δεν
κάνει το καλό, αν και θα μπορούσε να το
κάνει, έχει κάνει περισσότερο κακό από
εκείνον που, μη μπορώντας να κάνει καλά
έργα, περιορίστηκε στο να κάνει κακό, επειδή
ήταν το μόνο πράγμα που ήξερε να κάνει.
(153, 71)
73. Ω, πολυαγαπημένα Μου παιδιά, εσείς που
θρηνείτε σαν χαμένα πρόβατα και φωνάζετε
με φοβισμένη φωνή για τον Ποιμένα σας! Αν
κλείσετε τα μάτια σας στην πραγματικότητα
που σας περιβάλλει, καταλήγετε να
σκέφτεστε ότι εγώ είμαι η αιτία όλης της
δυστυχίας σας στη γη- άλλοι πιστεύουν ότι
αδιαφορώ για τα βάσανα και τα προβλήματά
τους.
74 Πόσο αχάριστος είσαι όταν σκέφτεσαι έτσι
για τον Πατέρα σου, και πόσο άδικος είσαι
όταν κρίνεις την τέλεια δικαιοσύνη μου!
75. Νομίζεις ότι δεν σε ακούω όταν λες ότι
τρέφεσαι μόνο με πικρία- ότι ο κόσμος στον
οποίο ζεις είναι ένας κόσμος χωρίς ευτυχία
και ότι η ζωή που ζεις δεν έχει λόγο ύπαρξης;
76 Με αισθάνεστε μόνο όταν νομίζετε ότι σας
τιμωρώ, ότι σας αρνούμαι κάθε έλεος,
ξεχνώντας την τρυφερότητα και την καλοσύνη
του Πατέρα σας- παραπονιέστε για τη ζωή
σας αντί να ευλογείτε τις ευεργεσίες του.

77 Αυτό συμβαίνει επειδή κλείνετε τα μάτια
σας στην αλήθεια και βλέπετε μόνο πόνο και
δάκρυα στο περιβάλλον σας και πέφτετε σε
απόγνωση επειδή πιστεύετε ότι όλα θα
μείνουν χωρίς ανταμοιβή.
78 Πόσο διαφορετική θα ήταν η ζωή σας αν,
αντί γι' αυτή την εξέγερση, γι' αυτή την
έλλειψη κατανόησης, η πρώτη σας σκέψη
κάθε μέρα ήταν να ευλογείτε τον Πατέρα σας,
και τα πρώτα σας λόγια ήταν λόγια
ευχαριστίας για τις τόσες ευεργεσίες που σας
έδωσε η αγάπη του!
79. Αλλά δεν είστε πλέον σε θέση να
αισθάνεστε αυτές τις αρετές, επειδή η
"σάρκα" [ψυχή] έχει διαταράξει το πνεύμα
σας και έχετε ξεχάσει τη διδασκαλία Μου- γι'
αυτό, σας μιλάω για αυτές τις αισθήσεις που
έχετε εξορίσει από την καρδιά σας. (11, 4 - 9)
80. Έχετε αμαρτήσει, έχετε παραβιάσει τον
γάμο, έχετε διαπράξει εγκλήματα, και τώρα,
αντιμετωπίζοντας την αλήθεια του λόγου μου
που σας δείχνει τις παραβάσεις σας, ξεχνάτε
τις παραβάσεις σας και πιστεύετε ότι ο Κύριός
σας είναι άδικος όταν σας μιλάει για
δοκιμασίες και εξιλέωση. (17, 33)
81. Έχετε δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό,
αγαπητοί μαθητές. Επειδή κάθε δοκιμασία
κρύβει ένα μυστήριο για εσάς, δεν ξέρετε αν
είναι για να σας ενισχύσει στη μάχη, για να
σας αποκαλύψει κάτι που δεν γνωρίζετε ή για
να εξιλεωθείτε για κάποιο έγκλημα. Αλλά
ποτέ μην υποχωρείτε από τις δοκιμασίες,
γιατί δεν στάλθηκαν γι' αυτό το σκοπό- ούτε
ξεπερνούν τις ηθικές ή πνευματικές σας
δυνάμεις. (47, 26)
82. Γιατί πολλοί από εσάς φοβάστε ότι το
πεπρωμένο σας έχει καταγραφεί από Μένα
με δοκιμασίες, πόνους, τιμωρίες ή δυστυχίες;
Πώς μπορείτε να σκεφτείτε ότι Εκείνος που
σας αγαπά με τέλειο τρόπο σας δίνει έναν
δρόμο γεμάτο αγκάθια; Αλήθεια σας λέω, ο
δρόμος που είναι άτυχος και γεμάτος ατυχίες
είναι αυτός που επιλέγετε σύμφωνα με τη
θέλησή σας, νομίζοντας ότι σε αυτόν θα
βρείτε χαρές, ελευθερία και ευτυχία, χωρίς να
καταλαβαίνετε ότι είναι ακριβώς ο δρόμος
που προορίζεται για εσάς και από τον οποίο
απομακρύνεστε, στον οποίο θα βρείτε την
αληθινή ειρήνη, την ασφάλεια, τη δύναμη,
την υγεία, την ευημερία και την αφθονία.
83. Αυτό το μονοπάτι που σας προσφέρω στη
Διδασκαλία Μου είναι το μονοπάτι που έχει
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προβλεφθεί για το πνεύμα σας από τη
δημιουργία του, ώστε σε αυτό να βρείτε
τελικά αυτό που επιθυμείτε. (283, 10 -11)
84. Κρίνετε επιφανειακά, σαν να ήσασταν
παιδιά, χωρίς να σκέφτεστε ότι οι δοκιμασίες
που σας μαστίζουν είναι δικό σας έργο.
Επομένως, όταν εξαπολύονται πάνω σας,
επιθυμείτε να φύγουν από πάνω σας, να
αλλάξει το πεπρωμένο σας ώστε να μην
υποφέρετε, ώστε να μην πίνετε πια το ποτήρι
του πόνου.
85 Ο λόγος γι' αυτό είναι ότι δεν μπορείτε να
διεισδύσετε στην πραγματικότητα με την
πνευματική σας όραση για να καταλάβετε ότι
ό,τι θερίζετε το έχετε σπείρει εσείς οι ίδιοι και
ότι έχετε προκαλέσει στον εαυτό σας κάθε
πόνο.
86. Όχι, ποτέ δεν καταλάβατε πώς να
διεισδύσετε στην αλήθεια, και γι' αυτό, όταν
ο πόνος εισέρχεται στην καρδιά σας,
θεωρείτε τους εαυτούς σας θύματα μιας
Θεϊκής αδικίας. Ωστόσο, σας λέω ότι στον Θεό
δεν μπορεί να υπάρξει η παραμικρή αδικία.
87. Η αγάπη του Θεού είναι αναλλοίωτη,
αμετάβλητη και αιώνια. Επομένως, όποιος
πιστεύει ότι το θείο πνεύμα μπορεί να
καταληφθεί από θυμό, οργή και οργή,
υποπίπτει σε μεγάλο σφάλμα. Τέτοιες
αδυναμίες είναι νοητές μόνο στους
ανθρώπους όταν δεν έχουν πνευματική
ωριμότητα και κυριαρχία πάνω στα πάθη.
88. Κατά καιρούς Μου λέτε: "Κύριε, γιατί
πρέπει να "πληρώνουμε" τις συνέπειες των
έργων που δεν είναι δικά μας, και γιατί
πρέπει να θερίζουμε τους πικρούς καρπούς
που έχουν παράγει άλλοι;" - Σ' αυτό σας
απαντώ ότι δεν καταλαβαίνετε γι' αυτό,
επειδή δεν ξέρετε ποιος ήσασταν και ποια
ήταν τα έργα σας. (290, 9 - 12)
89. Αγαπημένοι άνθρωποι: Οι καρδιές σας
γεμίζουν με ικανοποίηση στη σκέψη ότι είστε
μαθητές Μου σε αυτή την "Τρίτη Εποχή".
Ωστόσο, σας λέω ότι δεν πρέπει ποτέ να
επιτρέψετε στη ματαιοδοξία να σας
τυφλώσει. Διότι αν υποκύψετε σε αυτή την
αδυναμία, δεν θα ακούτε πλέον τη συνείδησή
σας όταν αυτή σας κατηγορεί για τις
παραβάσεις σας. Όποιος δεν αρχίζει να
καθαρίζει και να εξευγενίζει την ανθρώπινη
ζωή του, δεν μπορεί να περιμένει να
προοδεύσει πνευματικά, γιατί τα βήματά του

θα είναι παραπλανητικά και τα έργα του δεν
θα έχουν σπόρο αλήθειας.
90. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι στα μαθήματά Μου
καμιά φορά κατεβαίνω από την πνευματική
διδασκαλία σε συμβουλές, ώστε να
συμπεριφέρεστε σωστά στην ανθρώπινη ζωή
σας. Στη συνέχεια, μιλώ στην καρδιά του
ανθρώπου, προτρέποντάς την σε ανανέωση,
κάνοντάς την να καταλάβει το κακό που
κάνουν τα ελαττώματα στο σώμα και το κακό
που κάνουν στο πνεύμα.
91 Σας είπα ότι ο άνθρωπος που αφήνει τον
εαυτό του να κυριαρχείται από την κακία έχει
ξεχάσει ότι το πνεύμα δεν πρέπει να
κατακτηθεί - ότι έχει ξεχάσει ότι η αληθινή
δύναμη συνίσταται στην υπέρβαση του κακού
μέσω της αρετής.
92. Αυτός ο άνθρωπος, νικημένος από τη
σάρκα, έχει υποβαθμίσει τον εαυτό του, έχει
παραβιάσει τον αυτοσεβασμό του, έχει
βυθιστεί από την υψηλή θέση του ανθρώπου
σε ένα φτωχό πλάσμα, πολύ δειλό για να
πολεμήσει.
93 Αντί να φέρνει φως, ψωμί και κρασί στο
σπίτι του, ο άνθρωπος αυτός φέρνει σκιά,
πόνο και θάνατο, κάνει βαρύ το δικό του
σταυρό και το σταυρό της γυναίκας και των
παιδιών του και εμποδίζει την πνευματική
πορεία ανάπτυξης όλων όσων βρίσκονται
γύρω του. (312, 32 - 35)
94. Καταλάβετε ότι ο καθένας από εσάς που
εγκαταλείπει έναν κακό τρόπο κάνει τη
δύναμη του κακού να χάσει μέρος της
δύναμής της- ότι η ζωή σας, αν είναι δίκαιη
στα έργα, τα λόγια και τις σκέψεις της, θα
αφήσει έναν καλό σπόρο στο μονοπάτι τηςότι οι συμβουλές σας, αν προέρχονται από
μια ευσεβή καρδιά, θα έχουν τη δύναμη να
κάνουν θαύματα- και ότι η προσευχή, αν
γεννιέται από μια συμπονετική και αγαπητική
σκέψη, θα είναι ένα μήνυμα φωτός για
εκείνον για τον οποίο προσεύχεστε. (108, 16)
95. Εδώ μαζί Μου εξαγνίζεστε από κάθε λεκέ.
Μακάρι να μπορούσατε να διατηρήσετε αυτή
την αγνότητα σε όλη σας τη ζωή! Αλλά αυτή η
ατμόσφαιρα πνευματικότητας και
αδελφοσύνης που δημιουργείτε σε αυτές τις
ώρες κοινωνίας και διδασκαλίας δεν
επικρατεί στον κόσμο. Ο αέρας που
αναπνέετε είναι δηλητηριασμένος από την
αμαρτία.
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96. Αλλά έχετε νιώσει πώς, στο βαθμό που
κάνετε τη Διδασκαλία Μου δική σας, ο ένας
κρίκος μετά τον άλλο της αλυσίδας που σας
σφυρηλατεί με τον κόσμο σταδιακά πέφτει
μακριά σας. (56, 26- 27)
97 Να είστε πάντοτε σε εγρήγορση, γιατί στο
δρόμο σας θα υπάρξουν εκείνοι που θα λένε
ότι ανήκουν σε Μένα- αλλά μην τους
πιστεύετε από την πρώτη στιγμή, πιστέψτε
για χάρη αυτών που δηλώνουν με
ταπεινότητα, σοφία και αγάπη.
98. Άλλοι θα σας πουν ότι βρίσκονται σε
επαφή μαζί Μου, ενώ είναι οι πρώτοι που
εξαπατήθηκαν. Ως εκ τούτου, πρέπει πάντα
να είστε σε εγρήγορση σχετικά με το έργο που
έχετε και τη θέση που κατέχετε. Πρέπει να
ανοίξετε τα μάτια και τα αυτιά σας και επίσης
να συγχωρήσετε πολλά πράγματα. (12, 55 56)
99 Να είστε δραστήριοι, μην κοιμάστε! Ή
μήπως θέλετε να περιμένετε μέχρι οι διωγμοί
να σας πιάσουν στον ύπνο; Θα πέσετε στην
ειδωλολατρία για άλλη μια φορά; Θα
περιμένετε μέχρι να επιβληθούν ξένα
δόγματα με τη βία ή με το φόβο;
100. Να είστε σε εγρήγορση, διότι
ψευδοπροφήτες θα αναδυθούν από την
Ανατολή και θα προκαλέσουν σύγχυση στα
έθνη. Ενώστε τις δυνάμεις σας, ώστε η φωνή
σας να αντηχήσει σε όλο τον κόσμο και να
ειδοποιήσετε εγκαίρως την ανθρωπότητα.
(61, 25)
101. Μεγάλα δεινά περιμένουν την
ανθρωπότητα- παραμείνετε σε εγρήγορση και
προσευχή σε κάθε πόνο και καταστροφή.
Πολλά βάσανα θα ανακουφιστούν, άλλα δεν
θα συμβούν, επειδή θα σταματήσουν να
υφίστανται από εκείνους που προσεύχονται.
102. Όταν οι οπαδοί άλλων δογμάτων και
αιρέσεων δουν ότι μεγάλα πλήθη
ακολουθούν αυτόν τον λαό, από αυτά τα
δόγματα θα προκύψουν εκείνοι που θα σας
διώξουν. Αλλά μη φοβάστε, γιατί αν
παραμείνετε ψύχραιμοι, το Άγιο Πνεύμα θα
βάλει στα χείλη σας λόγια φωτός που θα
φιμώσουν αυτούς που σας συκοφαντούν.
103. Δεν σας δίνω το φονικό σπαθί για να
υπερασπιστείτε τον εαυτό σας, σας δίνω το
σπαθί της αγάπης. Κάθε λάμψη του φωτός
του θα είναι μια αρετή που θα πηγάζει από
αυτό.

104 Πόση χάρη θα βρείτε από τον Πατέρα
όταν κατακτήσετε τα πλήθη των διωκτών του
Έργου Μου με τα λόγια σας και τους φέρετε
να μεταστραφούν σε Μένα με τα έργα της
αγάπης σας.
105. Αυτή είναι η διδασκαλία που σας έδωσα
στη Δεύτερη Εποχή, την οποία είχατε ήδη
ξεχάσει.
106 Ο ανθρώπινος νους θα υποστεί ταραχή
όταν προσπαθήσει να κατανοήσει τη
διδασκαλία του τριαδικού-μαριακού
πνεύματος. Γιατί ο υλοποιημένος άνθρωπος
είναι αδέξιος για το πνευματικό. (55, 58 -63)
107. Πόσοι άφησαν στο τραπέζι Μου το
φαγητό που τους πρόσφερα με τόση αγάπη,
χωρίς καν να το αγγίξουν. Πότε θα βιώσουν
ξανά μια περίοδο χάριτος όπως η σημερινή,
κατά την οποία προορίζονταν να έρθουν στη
γη για να ακούσουν τον λόγο Μου;
108. Είναι σκληροί βράχοι που χρειάζονται
καταιγίδες και χρόνο για να φθαρούν. Η
κληρονομιά τους θα τους παρακρατείται όσο
δεν ξέρουν πώς να τη φυλάξουν και να την
εκτιμήσουν. Αλλά θα το αποκτήσουν ξανά,
γιατί σας είπα ότι αυτό που ο Πατέρας δίνει
στα παιδιά Του δεν θα τους το πάρει ποτέ,
αλλά θα το κρατήσει γι' αυτά. (48, 8)
109. Κάποιοι από εσάς θα μεταμορφωθούν
και θα εξοπλιστούν από τη διδασκαλία Μου,
ώστε να μπορέσουν να πάνε να αναζητήσουν
εκείνους που έχουν χαθεί στην έρημο. Γιατί
έτσι βλέπω την ανθρώπινη ζωή - ως έρημο.
Κάποιοι αισθάνονται μόνοι μέσα σε
εκατομμύρια ψυχές, που διψούν, χωρίς
κανέναν να τους προσφέρει λίγο νερό- εκεί
θα στείλω τους νέους Αποστόλους Μου.
110. Θέλω το όνομά μου να ειπωθεί ξανά με
αγάπη από κάποιους και να ακουστεί με
συγκίνηση από άλλους. Θέλω να το γνωρίζουν
όσοι δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν άνθρωποι γέροι, γυναίκες και παιδιά - που δεν
γνωρίζουν τίποτα για την ύπαρξή μου. Θέλω
όλοι να Με γνωρίσουν και να ξέρουν ότι σε
Μένα έχουν τον πιο στοργικό Πατέρα - ότι
όλοι Με ακούνε και Με αγαπούν. (50, 3)
111. Ο Λόγος Μου συνάντησε τον εγωισμό
σας. Γι' αυτό σας είπα να φέρετε αυτά που
σας δίνω σε γνώση των συνανθρώπων σας.
Αλλά εσείς θέλετε μόνο να ανανεώνεστε με
τις εκδηλώσεις Μου, χωρίς να αναλαμβάνετε
καθήκοντα απέναντι στους άλλους.
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Αλλά ο Δάσκαλος δεν σας κάλεσε για να σας
διδάξει άχρηστα μαθήματα- σας είπε να
μάθετε αυτό το θείο μάθημα, ώστε να το
χρησιμοποιήσετε αργότερα στη ζωή σας,
εφαρμόζοντάς το στον πλησίον σας.
113. Σας αποκαλύπτω αυτή τη στιγμή ότι το
πνεύμα σας έχει ένα παλιό χρέος απέναντι σε
οποιονδήποτε έρχεται σε σας με μια θλίψη,
με μια ανάγκη ή με ένα αίτημα. Σκεφτείτε με
πόση αγάπη τους βάζω στο δρόμο της ζωής
σας, ώστε να εκπληρώσετε την επανόρθωσή
σας κάνοντάς τους αντικείμενο της ενεργού
φιλανθρωπίας σας. (76, 20)
114. Εκπληρώστε, ώστε να μη χρειαστεί να
επιστρέψετε στη γη σε περιόδους πόνου για
να θερίσετε τους καρπούς των λαθών σας ή
του εγωισμού σας. Εκπληρώστε την αποστολή
σας- τότε θα επιστρέψετε και εσείς, αλλά θα
είναι σε καιρό ειρήνης, για να ανανεωθείτε
στη φροντίδα του σπόρου που αφήσατε πίσω
σας όταν ξεκινήσατε. Τώρα ο Μωυσής δεν θα
σας οδηγήσει για να σας ελευθερώσει, όπως
έκανε την "Πρώτη φορά"- θα σας οδηγήσει η
συνείδησή σας. (13. 17)
115. Εδώ υπάρχουν πολλοί από εκείνους που
σε άλλες εποχές ήταν δάσκαλοι του νόμου ή
επιστήμονες. Τώρα το μυαλό τους
αφυπνίζεται στην πνευματική γνώση και είναι
πεπεισμένοι ότι στην περιορισμένη
ανθρώπινη γνώση δεν θα βρουν την ύψιστη
αλήθεια.
116. Εδώ είναι εκείνοι που σε άλλες εποχές
ήταν ισχυροί και πλούσιοι στη γη και που
τώρα έχουν γνωρίσει τη φτώχεια και την
ταπεινότητα. Τους ευλογώ για χάρη της
υποταγής τους και της επιθυμίας τους για
τελειότητα. Αυτή είναι μια απόδειξη της
αγαπητικής Μου δικαιοσύνης, αφού τους
έκανα να έρθουν ξανά στη γη για να τους
δείξω άλλη μια σελίδα από το Βιβλίο της
Αιώνιας Σοφίας. (96, 16 - 17)
117. Ο κόσμος σας δίνει πολλές χαρές,
κάποιες από τις οποίες σας τις χαρίζω Εγώ και
άλλες τις δημιουργεί ο άνθρωπος. Τώρα
βιώσατε ότι δεν μπορέσατε να τα
αποκτήσετε, γεγονός που προκάλεσε
εξέγερση σε κάποιους και θλίψη σε άλλους.
118. Πρέπει να σας πω ότι σε πολλούς αυτή
τη στιγμή δεν επιτρέπεται να αποκοιμηθούν ή
να χαθούν στις απολαύσεις και τις
ικανοποιήσεις της "σάρκας", διότι το έργο
τους είναι εντελώς διαφορετικό.

119. Αλήθεια, σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε
ένα πνεύμα στην ανθρωπότητα που να μην
έχει γνωρίσει όλες τις απολαύσεις και να μην
έχει φάει όλους τους καρπούς. Σήμερα το
πνεύμα σας ήρθε (στη γη) για να απολαύσετε
την ελευθερία της αγάπης για Μένα και όχι
για να γίνετε νέος σκλάβος του κόσμου, του
χρυσού, της λαγνείας ή της ειδωλολατρίας.
(84, 47)
120. Ιδού οι άνθρωποι, οι λαοί, τα έθνη,
καθώς δίνουν τη ζωή τους για ένα ιδανικό.
Κατακαίγονται στην πυρά των αγώνων τους,
ονειρεύονται τη δόξα του κόσμου, την
ιδιοκτησία, την εξουσία. Πεθαίνουν για τη
φευγαλέα δόξα της γης.
121 Αλλά εσείς που αρχίζετε να ανάβετε στο
πνεύμα σας ένα θείο ιδανικό, που έχει ως
στόχο την επίτευξη μιας δόξας που θα είναι
αιώνια, δεν θα δώσετε, αν όχι τη ζωή σας,
τουλάχιστον ένα μέρος της για να
εκπληρώσετε τα καθήκοντά σας ως
συνάνθρωποι;
122. Μια αόρατη μάχη μαίνεται από πάνω
σας, την οποία μόνο οι προετοιμασμένοι
μπορούν να αντιληφθούν. Όλο το κακό που
εκπορεύεται από τους ανθρώπους στις
σκέψεις, στα λόγια και στα έργα, όλη η
αμαρτία των αιώνων, όλοι οι άνθρωποι και τα
απόκοσμα πνεύματα που είναι μπερδεμένα,
όλες οι παρεκτροπές, οι αδικίες, ο
θρησκευτικός φανατισμός και η ειδωλολατρία
των ανθρώπων, οι ανόητες, φιλόδοξες
φιλοδοξίες και το ψέμα έχουν ενωθεί σε μια
δύναμη που γκρεμίζει, αιχμαλωτίζει και
διαπερνά τα πάντα για να τα στρέψει
εναντίον Μου. Αυτή είναι η δύναμη που
αντιτίθεται στον Χριστό. Μεγάλες είναι οι
στρατιές τους, ισχυρά τα όπλα τους, αλλά δεν
είναι ισχυροί εναντίον Μου, αλλά εναντίον
των ανθρώπων.
123 Θα πολεμήσω αυτές τις στρατιές με τη
ρομφαία της δικαιοσύνης μου, και θα είμαι
στη μάχη με τις στρατιές μου, των οποίων
εσείς θα είστε μέρος σύμφωνα με το θέλημά
μου.
124. Ενώ αυτή η μάχη απασχολεί τους
ανθρώπους που κυνηγούν τις απολαύσεις,
εσείς, στους οποίους έχω εμπιστευθεί το
χάρισμα να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει στο
επέκεινα, θα πρέπει να παρακολουθείτε και
να προσεύχεστε για τους αδελφούς σας, γιατί
έτσι θα παρακολουθείτε για τον εαυτό σας.
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125 Ο Χριστός, ο Πριγκιπικός Μαχητής, έχει
ήδη τραβήξει το σπαθί του- είναι απαραίτητο
να κόψει το ίδιο το κακό σαν δρεπάνι με τη
ρίζα και να δημιουργήσει φως στο σύμπαν με
τις ακτίνες του.
126. Αλίμονο στον κόσμο και σε σας, αν τα
χείλη σας παραμείνουν σιωπηλά! Είστε το
πνευματικό σπέρμα του Ιακώβ, και σε αυτόν
υποσχέθηκα ότι μέσω εσάς θα σωθούν και θα
ευλογηθούν τα έθνη της γης. Θα σας ενώσω
σαν μια οικογένεια, για να είστε δυνατοί. (84,
55 - 57)
127 Γνωρίζω ότι μεγάλα έργα έχουν γίνει
στους κόλπους αυτού του λαού, αλλά Μου
αρκεί να το γνωρίζω, ακόμη και αν τα
ονόματά σας είναι άγνωστα στον κόσμο.
128. Μόνο εγώ γνωρίζω την πραγματική αξία
ή την αξία των έργων σας, διότι ούτε εσείς
δεν μπορείτε να τα κρίνετε. Μερικές φορές
ένα μικρό έργο θα σας φαίνεται πολύ μεγάλο,
και για άλλα δεν θα έχετε καν επίγνωση ότι η
αξία τους έφτασε σε Μένα. (106, 49 -50)
129. Εσείς τα πλήθη των ανθρώπων που Με
ακούσατε - πότε θα βγείτε από την
απομόνωση και το σκοτάδι σας; Καθυστερείτε
σκόπιμα την προετοιμασία σας, από φόβο για
την αντιπαράθεση; Αληθινά σας λέω, μόνο
αυτός φοβάται που δεν έχει προετοιμαστεί
πνευματικά- γιατί αυτός που γνωρίζει τον
Λόγο Μου και αγαπά τον Κύριό του και τον
πλησίον του δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, και
αντί να αποφεύγει τους ανθρώπους,
επιδιώκει να τους συναντήσει για να
μοιραστεί μαζί τους ό,τι έχει λάβει. Έχοντας
μελετήσει και κατανοήσει τη διδασκαλία μου,
την εφαρμόζει. (107,41)
130. Αυτό το μήνυμα έχει φως για όλες τις
θρησκείες, για όλες τις αιρέσεις και τα
δόγματα και για τους διάφορους τρόπους
καθοδήγησης των ανθρώπων. Αλλά τι κάνατε
με τον λόγο μου, μαθητές; Έτσι θέλετε να
ανθίσει το δέντρο; Αφήστε το να ανθίσει,
γιατί θα σας ανακοινώσουν ότι αργότερα θα
αποδώσει καρπούς.
131. Γιατί κρύβετε αυτά τα μηνύματα και δεν
φέρνετε στον κόσμο την έκπληξη αυτής της
νέας εποχής με αυτά τα καλά νέα; Γιατί δεν
τολμάτε να πείτε στον κόσμο ότι η φωνή του
Χριστού αντηχεί ανάμεσά σας; Μιλήστε και
δώστε μαρτυρία για τη διδασκαλία μου μέσω
των έργων της αγάπης σας- διότι αν κάποιοι
κλείσουν τα αυτιά τους για να μην σας

ακούσουν, άλλοι θα τα ανοίξουν, και η φωνή
σας θα είναι τότε γι' αυτούς τόσο γλυκιά και
μελωδική όσο το τραγούδι του αηδονιού.
(114, 46)
132. Η ανθρωπότητα περιμένει τους νέους
μαθητές μου- αλλά αν εσείς, που είστε οι
εργάτες μου, εγκαταλείψετε τον σπόρο και τα
εργαλεία του χωραφιού από φόβο για τη
γνώμη του κόσμου, τι θα απογίνει αυτή η
ανθρωπότητα; Δεν αισθανθήκατε την ευθύνη
της αποστολής σας;
133. Η συνείδησή σας δεν σας εξαπατά ποτέ
και θα σας λέει πάντα αν έχετε κάνει το
καθήκον σας. Η ανησυχία που βιώνετε είναι
σημάδι ότι δεν έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες
μου. (133, 10)
134. Μερικές φορές παραπονιέστε ότι ο
αριθμός των οπαδών του Λόγου Μου
αυξάνεται αργά. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να
παραπονεθείτε για τον εαυτό σας, γιατί έχετε
το καθήκον να αυξήσετε και να
πολλαπλασιάσετε τα πλήθη που αποτελούν
αυτή την κοινότητα. Αλλά αν από τις καρδιές
σας λείπει η πίστη, αν τα πνευματικά σας
χαρίσματα δεν είναι ανεπτυγμένα, αν από το
μυαλό σας λείπει το φως της πνευματικής
γνώσης, πώς θα πείσετε τον άπιστο; Πώς θα
τον συγκινήσετε εσωτερικά με την πίστη και
την αγάπη σας, αν αυτές οι αρετές δεν είναι
ανεπτυγμένες στις καρδιές σας;
135. Αυτός που δεν καταλαβαίνει δεν μπορεί
να οδηγήσει στην κατανόηση- αυτός που δεν
αισθάνεται δεν θα ξυπνήσει το συναίσθημα.
Καταλάβετε τώρα γιατί τα χείλη σας
τραύλισαν και τραύλισαν όταν βρεθήκατε
αντιμέτωποι με την ανάγκη να μαρτυρήσετε
τον λόγο μου.
136. Αυτός που αγαπά δεν χρειάζεται να
τραυλίζει, αυτός που πιστεύει δεν φοβάται.
Αυτός που αισθάνεται έχει πολλές ευκαιρίες
να αποδείξει την ειλικρίνεια και την αλήθεια
του. (172, 24 - 26)
137. Σήμερα θέλετε να εξηγήσετε γιατί είστε
το Ισραήλ και δεν έχετε επιχειρήματα- θέλετε
να εξηγήσετε γιατί είστε πνευματικοί και σας
λείπουν τα λόγια. Προσπαθείτε να εξηγήσετε
ποια είναι τα πνευματικά σας χαρίσματα και
δεν έχετε τα στοιχεία και την πνευματική
ανάπτυξη για να τα εξηγήσετε πειστικά. Όταν
όμως η ανοδική σας εξέλιξη γίνει αληθινή, τα
απαραίτητα λόγια θα σας πετάξουν, αφού θα
εξηγήσετε με τα έργα της αγάπης σας ποιοι
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είστε, ποιος σας δίδαξε και πού πηγαίνετε.
(72, 27)
138. Σας λέω: Τι περιμένετε για να
μοιραστείτε τα καλά νέα; Θα προφητεύσετε
για τα ερείπια; Σας λέω και σας αποκαλύπτω
τα πάντα, ώστε να έχετε πάντα μια σοφή
απάντηση σε κάθε ερώτηση που μπορεί να
σας κάνουν οι συνάνθρωποί σας. Να θυμάστε
ότι θα σας επιτεθούν με σοβαρά
επιχειρήματα που θα γεμίσουν φόβο όσους
δεν είναι προετοιμασμένοι.
139. Απομνημονεύστε τον λόγο Μου και μην
ξεχνάτε τα μεγάλα θαύματα που σας έχω
χαρίσει, ώστε ο καθένας από εσάς να είναι
ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας Μου. Τότε
αυτός που θα σας ψάξει και θα ψάξει στο
λόγο Μου θα δει ότι δεν αντιφάσκει σε τίποτε
από όσα σας έχω πει και σας έχω
προφητεύσει σε προηγούμενους χρόνους.
140 Η μάχη θα είναι μεγάλη - τόσο μεγάλη
που μερικοί που υπήρξαν μαθητές Μου θα
γεμίσουν φόβο και θα Με αρνηθούν,
λέγοντας ότι ποτέ δεν Με άκουσαν.
141. Εκείνους που παραμένουν πιστοί στις
εντολές Μου και αντιμετωπίζουν τη μάχη, θα
τους σκεπάσω με έναν μανδύα κάτω από τον
οποίο θα υπερασπιστούν τον εαυτό τους και
θα περάσουν από κάθε κρίσιμη κατάσταση
σώοι και αβλαβείς.
142. Όποιος σπέρνει αυτόν τον σπόρο κακώς
ή όποιος μολύνει την καθαρότητα αυτού του
έργου, θα του έρχεται κάθε ώρα κρίση,
διωγμός από τους ανθρώπους και ανησυχία.
Καθένας θα γνωρίσει το δέντρο που
μεγάλωσε από τη γεύση του καρπού του.
143. Έχω επιφυλάξει μεγάλα θαύματα για την
εποχή του πνευματικού αγώνα του λαού μου
- θαύματα και έργα που θα καταπλήξουν τους
μελετητές και τους επιστήμονες. Ποτέ δεν θα
σας αφήσω στις δικές σας δυνάμεις. Μην
ταράζεστε όταν οι άνθρωποι σας χλευάζουνμην ξεχνάτε ότι στη "Δεύτερη" Εποχή το
πλήθος χλεύαζε επίσης τον Διδάσκαλό σας.
(63, 42 - 44)
144. Αληθινά σας λέω, ο κόσμος είναι
εναντίον σας, και γι' αυτό σας προετοιμάζω,
ώστε να ξέρετε πώς να υπερασπιστείτε την
υπόθεση της πίστης σας με τα όπλα της
αγάπης και του ελέους. Σας λέω, θα είστε
νικητές, ακόμη και αν η νίκη σας δεν είναι
γνωστή.

145. Τώρα η θυσία σας δεν θα είναι θυσία
αίματος, αλλά θα εξακολουθείτε να βιώνετε
συκοφαντίες και περιφρόνηση. Αλλά ο
Δάσκαλος θα είναι εκεί για να σας
υπερασπιστεί και να σας παρηγορήσει, γιατί
κανένας μαθητής δεν θα εγκαταλειφθεί. (148,
17)
146. Άνθρωποι, μη συνηθίσετε πλέον τη
διαφθορά, πολεμήστε την χωρίς να καυχιέστε
για την καθαρότητα, ούτε να αγανακτείτε για
τις παραβάσεις των συνανθρώπων σας. Να
είστε διακριτικοί, ακριβείς και
καλοπροαίρετοι στην ομιλία σας και στις
πράξεις σας, και ο κόσμος θα σας ακούσει και
θα δώσει προσοχή στα διδακτικά σας λόγια.
Είναι απαραίτητο να σας πω για άλλη μια
φορά ότι πριν μεταδώσετε αυτή τη
διδασκαλία, πρέπει να τη ζήσετε; (89, 66)
147. Είναι απαραίτητο ο λαός Μου να
εμφανιστεί ανάμεσα στα έθνη και να δώσει
το παράδειγμα της αδελφοσύνης, της
αρμονίας, της φιλανθρωπίας και της
κατανόησης, ως στρατιώτης της ειρήνης
ανάμεσα σε εκείνους που για άλλη μια φορά
καταχρώνται τις Θείες διδασκαλίες για να
τσακώνονται, να βλάπτουν ο ένας τον άλλον
και να αφαιρούν ζωές. (131, 58)
148 Τέλος, καταλάβετε ότι όλοι αγαπάτε τον
ίδιο Θεό και μη μαλώνετε εξαιτίας της
διαφορετικής μορφής με την οποία ο ένας ή ο
άλλος έχει πραγματοποιήσει αυτή την αγάπη.
149. Πρέπει να μάθετε να καταλαβαίνετε ότι
υπάρχουν όντα στα οποία οι πεποιθήσεις, οι
παραδόσεις και τα έθιμα έχουν ριζώσει τόσο
βαθιά, ώστε δεν θα είναι εύκολο να τα
ξεριζώσετε από την πρώτη στιγμή που θα τα
διδάξετε. Κάντε υπομονή, και με την πάροδο
των χρόνων θα το πετύχετε. (141, 9)
150 Καθώς το έτος 1950 πλησιάζει στο τέλος
του, θα υπάρχει αβεβαιότητα και αμφιβολία
μεταξύ πολλών από εσάς.
151. Γιατί κάποιοι αμφιβάλλουν για τις
αποκαλύψεις Μου, οι οποίοι απολαμβάνουν
μεγαλύτερη νοημοσύνη από εκείνους 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,
για να το απορρίψει ασυνείδητα.
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152. 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.
153 Η ανθρώπινη νοημοσύνη
αντιπροσωπεύει μια δύναμη με την οποία θα
δώσετε τώρα μάχη, και μέσω αυτής ο
άνθρωπος έχει δημιουργήσει για τον εαυτό
του ιδέες και αντιλήψεις για το πνευματικό
που δεν του έχουν αποκαλυφθεί μέσω του
πνεύματος.
154 Γι' αυτόν τον αγώνα πρέπει να είστε
δυνατοί - με μια δύναμη, η οποία επίσης
πηγάζει από το πνεύμα. Η δύναμή σας δεν θα
βασίζεται ποτέ στο σώμα σας, ούτε στη
δύναμη του χρήματος, ούτε σε γήινα μέσα
βοήθειας. Μόνο η πίστη σας στην αλήθεια
που ζει μέσα σας θα σας κάνει νικητές στη
σύγκρουση. (249, 44 - 46)
155 Μη φοβάστε αν σας αποκαλούν
παραστρατημένους - απευθυνθείτε σε όλους.
Σκεφτείτε ότι αυτό το έργο, το οποίο είναι
αληθινό για εσάς, μπορεί να φαίνεται
ψεύτικο στους άλλους, επειδή στα μάτια τους
δεν έχει την αφιέρωση που έχουν λάβει οι
θρησκείες για να αναγνωριστούν.
156. Αν πιστεύετε σε Μένα, αν πιστεύετε ότι
φανερώνω τον εαυτό Μου στα λόγια αυτών
των φορέων φωνής, μη φοβάστε την κρίση
των συνανθρώπων σας. Γιατί η Διδασκαλία
Μου είναι τόσο εύγλωττη και το μήνυμά Μου
περιέχει τόσες πολλές αλήθειες, που αν
ξέρετε πώς να χρησιμοποιείτε αυτά τα όπλα
καλά, δύσκολα θα ηττηθείτε.
157. Κανείς δεν θα μπορέσει να σας
καταδικάσει επειδή αναζητάτε με προθυμία
την αλήθεια, το τέλειο. Γι' αυτό έχετε όλοι σας
ένα ιερό δικαίωμα, και γι' αυτό σας δόθηκε η
ελευθερία να αγωνιστείτε προς το φως. (297,
51 - 53)
158. Όταν αρχίσετε να εκπληρώνετε την
αποστολή σας και πάτε στα έθνη, στους πιο
μακρινούς λαούς, ακόμη και στα αρχέγονα
δάση, θα συναντήσετε ανθρώπινα όντα και
θα τους δώσετε να καταλάβουν ότι είστε όλοι
αδέρφια, θα τους δώσετε μαρτυρία για την
πνευματική Διδασκαλία Μου. Τότε θα

εκπλαγείτε από τις αποδείξεις της αγάπης
που θα σας δώσω.
159 Εκεί, ανάμεσα σε αυτούς που είναι
αποκομμένοι από τον πολιτισμό, αλλά και
πολύ μακριά από την ανθρώπινη διαφθορά,
θα ανακαλύψετε μεγάλα πνευματικά όντα
που θα αυξήσουν τις τάξεις του λαού του
Ισραήλ.
160 Οι άρρωστοι θα λάβουν το θεραπευτικό
βάλσαμο στο δρόμο σου, και θα
αναρρώσουν- οι θλιμμένοι θα κλάψουν για
τελευταία φορά, αλλά τα δάκρυά τους θα
είναι δάκρυα χαράς.
161 Λόγω αυτών των αποδείξεων που θα
δώσετε, τα πλήθη θα ευλογήσουν τον Κύριο
και τους μαθητές του- θα επευφημηθείτε,
όπως έγινε εκείνη την ημέρα, όταν ο
Δάσκαλός σας μπήκε στην Ιερουσαλήμ.
162. Αλλά και ανάμεσα σε αυτούς που σας
επευφημούν, θα υπάρχουν άνδρες και
γυναίκες γεμάτοι από τα πνευματικά
χαρίσματα που διαθέτετε. Με κάποιους, το
χάρισμα της προφητείας θα σας καταπλήξειμε άλλους, το θεραπευτικό μου βάλσαμο θα
είναι ανεξάντλητο- με άλλους πάλι, ο λόγος
μου θα αναβλύζει σαν κρυστάλλινο νερό. Με
αυτόν τον τρόπο θα δείτε τα χαρίσματα του
Αγίου Πνεύματος να εμφανίζονται ανάμεσα
στους αδελφούς και τις αδελφές σας σαν μια
ανεξάντλητη σπορά. (311, 38 - 40)
163. Λαέ, μια επίφαση ειρήνης βασιλεύει
τώρα στα έθνη, αλλά δεν θα διακηρύξετε ότι
ήρθε η ειρήνη. Βούλωσε τα χείλη σου. Η
αληθινή ειρήνη δεν μπορεί να στηριχθεί σε
θεμέλια φόβου ή υλικών ανέσεων. Η ειρήνη
πρέπει να πηγάζει από την αγάπη, από την
αδελφοσύνη.
164 Οι άνθρωποι σήμερα χτίζουν πάνω σε
άμμο και όχι σε βράχο, και όταν τα κύματα
ξανασηκωθούν και χτυπήσουν αυτούς τους
τοίχους, το κτίριο θα καταρρεύσει. (141,70 71)
165. Από την "Πρώτη Εποχή" σας μίλησα
μέσω των προφητών Μου για να σας
καθοδηγήσω, αλλά όχι για να σας αναγκάσω
να εκπληρώσετε τον Νόμο Μου.
166. Όμως ο χρόνος έχει περάσει και το
ανθρώπινο πνεύμα έχει εξελιχθεί, έχει
ωριμάσει και μπορεί πλέον να κατανοήσει την
αποστολή του ως πνεύμα. Η ανθρωπότητα,
τόσο κοντά στην άβυσσο, στην απώλεια,
χρειάζεται πνευματική βοήθεια από εσάς.
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167. Είναι η μάχη, η τελική μάχη, η πιο
φοβερή και τρομερή μεταξύ του σκότους και
του Φωτός. Όλα τα πνεύματα του σκότους
ενώνονται αυτή τη στιγμή, και όλα τα
πνεύματα του Φωτός πρέπει να
αντιμετωπίσουν αυτή τη δύναμη.
168. Εσείς που Με ακούσατε, που κουβαλάτε
μέσα σας το φως του Αγίου Πνεύματος,
ξυπνήστε! Μην σπαταλάτε χρόνο με γήινες
απολαύσεις, με πρόσκαιρους στόχους.
Αγωνιστείτε για την ανθρωπότητα,
αγωνιστείτε για να έρθει η Βασιλεία του
Πατέρα σε αυτόν τον κόσμο. Είναι η
αποστολή που δίνω σε όλους, από τους
λιγότερο έως τους πιο μορφωμένους.
169 Ο πνευματικός κόσμος είναι μαζί σας, και
πάνω απ' όλα ο πατέρας γεμάτος αγάπη,
γεμάτος συμπόνια - ο πατέρας που βλέπει με
απέραντο πόνο τον πόνο που προκαλούν οι
άνθρωποι ο ένας στον άλλο.
170 Αυτή είναι η μάχη του φωτός ενάντια στο
σκοτάδι, και ο καθένας από εσάς πρέπει να
πολεμήσει μέχρι να κερδίσει τη νίκη. (358, 2023)

θερίζει τώρα η ανθρωπότητα εξαιτίας των
έργων της.
4 Είναι αλήθεια ότι όλα τα ολέθρια γεγονότα
που εξαπολύονται σε αυτόν τον καιρό, σας
είχαν προαναγγελθεί. Αλλά μη νομίζετε,
επειδή σας έχουν ανακοινωθεί, ότι ο Κύριός
σας σας τα στέλνει ως τιμωρία. Αντιθέτως,
ανά πάσα στιγμή σας προειδοποιούσα για το
κακό, για τους πειρασμούς, και σας
βοηθούσα να επανέλθετε από τις πτώσεις
σας. Επιπλέον, σας έχω παράσχει όλα τα
απαραίτητα μέσα για να σωθείτε. Αλλά
πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσετε ότι
ήσασταν πάντα κουφοί και άπιστοι στις
εκκλήσεις Μου. (160, 40 - 41)
5 Αλίμονο σ' αυτούς που δεν κάνουν
προσπάθεια να ανάψουν το λυχνάρι τους
αυτή την εποχή, γιατί θα πλανηθούν! Ιδού,
πώς οι σκιές εξακολουθούν να βασιλεύουν
παντού, αν και αυτή είναι η εποχή του φωτός!
6. Γνωρίζετε από τον Λόγο Μου ότι επέλεξα
αυτό το έθνος [το Μεξικό] για να
αποκαλυφθώ σε αυτό κατά την "Τρίτη
Παρουσία Μου"- ωστόσο δεν γνωρίζετε τον
λόγο γι' αυτό. Ο Δάσκαλος, ο οποίος δεν θέλει
να κρατάει μυστικά από τους μαθητές του,
υπήρξε μυστικό για εσάς. Έρχεται για να σας
αποκαλύψει όλα όσα πρέπει να ξέρετε, ώστε
να μπορείτε να απαντάτε με ακρίβεια σε
όσους σας ρωτούν.
7 Είδα ότι οι κάτοικοι αυτής της γωνιάς της
γης πάντα Με αναζητούσαν και Με
αγαπούσαν, και παρόλο που η λατρεία τους
δεν ήταν πάντα τέλεια, δέχτηκα την πρόθεσή
τους και την αγάπη τους ως ένα λουλούδι
αθωότητας, θυσίας και πόνου. Στο βωμό της
Θεϊκότητάς Μου, αυτό το ευωδιαστό
λουλούδι ήταν πάντα παρόν.
8 Έχετε προετοιμαστεί για να εκπληρώσετε
αυτή τη μεγάλη αποστολή στην "Τρίτη
Εποχή".
9. Σήμερα γνωρίζετε ότι έχω μετενσαρκώσει
ανάμεσά σας τον λαό του Ισραήλ, επειδή σας
τον αποκάλυψα. Γνωρίζετε ότι ο σπόρος που
ζει στην ύπαρξή σας και το εσωτερικό φως
που σας καθοδηγεί είναι το ίδιο που έχυσα
στον οίκο του Ιακώβ στην Πρώτη Εποχή.
10 Είστε Ισραηλίτες κατά το πνεύμα, που
κατέχετε πνευματικά το σπέρμα του Αβραάμ,
του Ισαάκ και του Ιακώβ. Είστε κλαδιά αυτού
του ευλογημένου δέντρου, το οποίο θα δώσει
σκιά και καρπούς στην ανθρωπότητα.

Κεφάλαιο 63 - Διδασκαλίες για τις
εκκλησίες και όλους τους μαθητές του
Χριστού
Το πνευματικό έργο του Χριστού
1 Χαρείτε μπροστά μου, αγαπημένε μου λαέκάντε πανηγύρι στην καρδιά σας- φωνάξτε
από χαρά, επειδή, επιτέλους, είδατε την
"Ημέρα του Κυρίου".
2 Φοβηθήκατε τον ερχομό εκείνης της
ημέρας, επειδή εξακολουθούσατε να
σκέφτεστε όπως οι αρχαίοι, νομίζοντας ότι η
καρδιά του Πατέρα σας ήταν εκδικητική, ότι
ήταν αγανακτισμένος εξαιτίας των
προσβολών που είχε δεχτεί, και ότι γι' αυτό το
λόγο είχε έτοιμο το δρεπάνι, το μαστίγιο και
το ποτήρι του πόνου για να εκδικηθεί
εκείνους που τον είχαν προσβάλει τόσο πολύ
και τόσες φορές.
3 Μεγάλη, όμως, ήταν η έκπληξή σας, όταν
διαπιστώσατε ότι στο μυαλό του Θεού δεν
μπορεί να υπάρχει ούτε οργή, ούτε θυμός,
ούτε αποστροφή. Παρόλο που ο κόσμος
κλαίει και θρηνεί όσο ποτέ άλλοτε, ο λόγος
δεν είναι ότι ο Πατέρας του έδωσε αυτόν τον
καρπό για να φάει και αυτό το ποτήρι για να
πιει, αλλά ότι αυτός είναι ο θερισμός που
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11 γι' αυτό σε αποκαλώ πρωτότοκο και γι'
αυτό σε αναζήτησα σ' αυτόν τον καιρό για να
κάνω γνωστή στον κόσμο, μέσω εσένα, την
Τρίτη Αποκάλυψή Μου.
12 Το θέλημά μου είναι ο "λαός του Ισραήλ"
να αναστηθεί πνευματικά ανάμεσα στην
ανθρωπότητα, ώστε να δει την αληθινή
"ανάσταση με σάρκα". (183, 33 - 35)
13 Νομίζατε ότι θα έδινα τον λόγο Μου σε
όλους τους λαούς της γης; Όχι! Και σε αυτό,
επίσης, η νέα Μου αποκάλυψη είναι
παρόμοια με εκείνη των περασμένων εποχών,
όταν αποκαλύφθηκα σε έναν και μόνο λαό, ο
οποίος στη συνέχεια είχε το καθήκον να
ξεκινήσει και να διαδώσει τα Καλά Νέα και να
σπείρει τον σπόρο που έλαβε στο Μήνυμά
Μου. (185, 20)
14 Αφήστε τους άλλους λαούς να ξυπνήσουν
στους νέους καιρούς, όταν βλέπουν τις χώρες
να καταστρέφονται από πλημμύρες, τα έθνη
να καταστρέφονται από πολέμους και τις
πανώλους να καταστρέφουν τη ζωή. Αυτοί οι
λαοί - που έχουν γίνει αλαζόνες στις
επιστήμες τους και έχουν αποκοιμηθεί από τη
λαμπρότητα των εκκλησιών τους - δεν θα
αναγνωρίσουν το λόγο μου σε αυτή τη
δυσδιάκριτη μορφή, ούτε θα νιώσουν την
αποκάλυψή μου στο πνεύμα. Γι' αυτό πρέπει
πρώτα να ταρακουνηθεί η γη, και η φύση θα
πει στους ανθρώπους: "Ο καιρός
εκπληρώθηκε, και ο Κύριος ήρθε σε σας".
15. Για να αφυπνιστεί η ανθρωπότητα, να
ανοίξει τα μάτια της και να επιβεβαιώσει ότι
εγώ είμαι αυτός που ήρθα, πρέπει πρώτα να
πληγεί η δύναμη και η αλαζονεία του
ανθρώπου. Αλλά το καθήκον σας είναι να
παρακολουθείτε, να προσεύχεστε και να
προετοιμάζεστε. (62, 53)
16. Σας υποσχέθηκα κάποτε ότι θα επιστρέψω
στην ανθρωπότητα και είμαι εδώ για να
εκπληρώσω αυτή την υπόσχεση, παρόλο που
έχουν περάσει πολλοί αιώνες. Το πνεύμα σας
λαχταρούσε την Παρουσία Μου με την
επιθυμία του για ειρήνη, με την πείνα του για
αλήθεια, με τη λαχτάρα του για γνώση, και το
Πνεύμα Μου κατέβηκε για να σας κάνει να
ακούσετε μια διδασκαλία σύμφωνα με τους
καιρούς στους οποίους ζείτε. Πώς μπορούν οι
άνθρωποι να θέλουν να συνεχίσουν να ζουν
μια ζωή όπως κάνουν; Δεν είναι πλέον
σύμφωνο με την εποχή να συνεχίσουμε να
παραμένουμε σε πνευματική στασιμότητα ή

σε πνευματική αδράνεια στην πρακτική των
τελετών και των παραδόσεων. (77, 19)
17. Πολλοί άνθρωποι αναγνωρισμένης
μόρφωσης στον κόσμο δεν θα είναι σε θέση
να Με αναγνωρίσουν σε αυτή τη μορφή και
θα Με αρνηθούν. Αλλά μην εκπλαγείτε από
αυτό, αφού σας το ανακοίνωσα πριν από
πολύ καιρό, όταν σας είπα: "Ευλογημένος να
είσαι, Πατέρα, που αποκαλύπτεις την Αλήθειά
Σου στους ανήλικους και την κρύβεις από
τους μορφωμένους και τους συνετούς".
18. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει επειδή
κρύβω την αλήθεια Μου από οποιονδήποτε,
αλλά μάλλον επειδή εκείνοι των οποίων το
μυαλό είναι αβίαστο, στην [πνευματική]
φτώχεια ή την ασημαντότητά τους, μπορούν
να Με αισθανθούν καλύτερα, ενώ εκείνοι που
είναι προικισμένοι, των οποίων το μυαλό
είναι γεμάτο θεωρίες, φιλοσοφίες και
δόγματα πίστης, δεν μπορούν ούτε να Με
κατανοήσουν ούτε να Με αισθανθούν. Αλλά η
αλήθεια που είναι για όλους θα έρθει σε
όλους στον καθορισμένο χρόνο. (50, 45)
19 Όποιος γνωρίζει τον νόμο μου και τον
αποκρύπτει, δεν μπορεί να αποκαλείται
μαθητής μου. Όποιος μεταδίδει την αλήθεια
μου μόνο με τα χείλη του και όχι με την
καρδιά του, δεν με έχει ως πρότυπο. Όποιος
μιλάει για αγάπη και αποδεικνύει το αντίθετο
με τα έργα του είναι προδότης των
διδασκαλιών μου.
20. Όποιος αρνείται την αγνότητα και την
τελειότητα της Μαρίας είναι ανόητος, γιατί με
την άγνοιά του προκαλεί τον Θεό και αρνείται
τη δύναμή Του. Όποιος δεν αναγνωρίζει την
αλήθεια Μου στην "Τρίτη Εποχή" και αρνείται
την αθανασία του πνεύματος, κοιμάται ακόμα
και δεν λαμβάνει υπόψη του τις προφητείες
των περασμένων εποχών που ανήγγειλαν την
αποκάλυψη που βιώνει η ανθρωπότητα αυτή
την εποχή. (73,28 - 29)
21. Θα έρθουν και θα Με δοκιμάσουν επειδή
θέλουν να σας αποδείξουν ότι είστε σε πλάνη.
αν δεν τους πω το όνομά Μου, θα πουν ότι
δεν είμαι Εγώ, και αν απαντήσω στις
ερωτήσεις τους που υποβάλλονται με κακές
προθέσεις, θα Με αρνηθούν με ακόμη
μεγαλύτερη θέρμη.
22. Τότε θα τους πω: Όποιος θέλει να μπει
στη Βασιλεία του Φωτός πρέπει να την
αναζητήσει με την καρδιά του. Όποιος όμως
θέλει να ζήσει χωρίς να Με αναγνωρίσει, θα
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έχει αποκρύψει από το ίδιο του το πνεύμα τη
θεία γνώση, με αποτέλεσμα όλα όσα είναι
ξεκάθαρα και φωτεινά αποκαλύψεις να είναι
γι' αυτόν μυστήριο και μυστικό. (90, 49 - 50)
23. Τώρα είμαι μαζί σας μόνο προσωρινά,
όπως ήμουν κάποτε. Πλησιάζει ήδη ο καιρός
που δεν θα σας μιλάω πια, αλλά η
ανθρωπότητα δεν έχει αισθανθεί την
παρουσία Μου.
24. 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.
25 Δεν έκλαψε για χάρη του κόσμου, αλλά για
χάρη του πνεύματος των ανθρώπων που ήταν
ακόμα χωρίς φως και που έπρεπε να χύσουν
πολλά δάκρυα για να φτάσουν στην αλήθεια.
(274, 68 – 69)
26 έχουν περάσει πολλοί αιώνες από την
ημέρα που σας έδωσα τον λόγο Μου και τις
τελευταίες Μου νουθεσίες μέσω του Ιησούσήμερα όμως εμφανίζομαι μαζί σας ως Άγιο
Πνεύμα για να εκπληρώσω την υπόσχεσή
Μου προς εσάς.
27 Δεν έγινα άνθρωπος, έρχομαι με το
Πνεύμα, και μόνο όσοι είναι εξοπλισμένοι θα
με δουν.
28. Ενώ εσείς πιστεύετε στον λόγο Μου και
Με ακολουθείτε, άλλοι δεν αποδέχονται την
εκδήλωσή Μου και την αρνούνται. Έπρεπε να
τους δώσω μεγάλες αποδείξεις, και χάρη σ'
αυτές νίκησα σταδιακά τη δυσπιστία τους.
29. Η αγάπη και η υπομονή που πάντα σας
έδειχνα σας κάνουν να καταλάβετε ότι μόνο ο
Πατέρας σας μπορεί να σας αγαπά και να σας
διδάσκει με αυτόν τον τρόπο. Σας προσέχω
και κάνω τον σταυρό σας ελαφρύ για να μην
σκοντάψετε. Σας κάνω να αισθάνεστε την
ειρήνη μου, ώστε να μπορείτε να
ακολουθήσετε τον δρόμο σας εμπιστευόμενοι
εμένα. (32, 4)
30. Ο Λόγος Μου, η Διδακτική Μου Ομιλία,
σήμερα φαίνεται να απευθύνεται μόνο σε
εσάς, αλλά στην πραγματικότητα
απευθύνεται σε όλους, διότι η σοφία και η
αγάπη του περικλείει ολόκληρο το σύμπαν,

ενώνοντας όλους τους κόσμους, όλα τα
ενσαρκωμένα και μετενσαρκωμένα
πνεύματα. Ελάτε σε Μένα αν Με χρειάζεστεαναζητήστε Με αν νιώθετε χαμένοι.
31 Εγώ είμαι ο Πατέρας σας, που γνωρίζω τα
βάσανά σας και σας παρηγορώ. Σας
ενσταλάζω την αγάπη που χρειάζεστε τόσο
πολύ, για τον εαυτό σας και για να τη
μεταδώσετε στους γύρω σας.
32 Αν πραγματικά αναγνωρίζετε την
παρουσία μου από τη σοφία που
αποκαλύπτω μέσω αυτών των φορέων
φωνής, αναγνωρίζετε επίσης ότι έχει έρθει η
ώρα να ξεκινήσετε το έργο της οικοδόμησης
στο πνευματικό μονοπάτι.
33. Ω, αν έσπευδαν όλοι όσοι έχουν κληθείαληθινά σας λέω, το τραπέζι του Κυρίου θα
ήταν γεμάτο από μαθητές και όλοι θα
έτρωγαν το ίδιο φαγητό! Ωστόσο, δεν έχουν
έρθει όλοι όσοι έχουν προσκληθεί, έχουν
δώσει διαφορετικές ασχολίες, υποβιβάζοντας
τη Θεία Πρόσκληση σε δεύτερη μοίρα.
34 Μακάριοι όσοι βιάστηκαν, επειδή έλαβαν
την αμοιβή τους. (12, 76 - 80)
35. Δεν Με ακούνε όλοι όσοι έχουν λάβει
πνευματικά χαρίσματα αυτή την εποχή. Δείτε
πόσες άδειες θέσεις υπάρχουν στο τραπέζι,
επειδή πολλά από τα μικρά Μου παιδιά,
αφού έλαβαν ένα όφελος, έφυγαν και
απέφυγαν τις ευθύνες και τις εντολές. Ω, αν
γνώριζαν ακόμα εδώ στη γη τους όρκους που
Μου έδωσε κάθε πνεύμα πριν έρθει στη γη!
(86, 43)
36. Σας κληροδοτώ αυτή τη στιγμή την Τρίτη
Διαθήκη, αλλά δεν έχετε καταλάβει ούτε τις
δύο πρώτες. Αν είχατε προετοιμαστεί εκείνη
τη στιγμή, δεν θα ήταν απαραίτητο να
ακούσετε τον λόγο Μου υλικά, γιατί τότε θα
μιλούσα πνευματικά και θα Μου
απαντούσατε με την αγάπη σας. (86, 49)
37. Αυτό είναι το φως της "Τρίτης Εποχής".
Αλλά εξετάστε αυτόν που λέει ότι δεν είναι ο
Θεός που σας μιλάει, αλλά αυτός ο άνθρωπος
εδώ. Αλήθεια σας λέω, όσο η Θεία Μου
ακτίνα δεν φωτίζει το μυαλό του, δεν θα
μπορέσετε να του αποσπάσετε λόγια
πνευματικής αξίας και αλήθειας, ακόμη κι αν
τον απειλήσετε με θάνατο.
38. Δεν υπάρχει τίποτε το παράξενο στο
γεγονός ότι, όπως ακριβώς το πνεύμα
χρησιμοποιεί το σώμα του για να μιλήσει και
να γίνει γνωστό, έτσι και αυτό αποσπάται από
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αυτό για ένα μικρό χρονικό διάστημα,
προκειμένου να επιτρέψει στον Πατέρα όλων
των πνευμάτων να γίνει γνωστός στη θέση
του: Ο Θεός.
39. Έρχομαι σε σας επειδή δεν ξέρετε πώς να
έρχεστε σε Μένα, και διδάσκω ότι η πιο
ευχάριστη προσευχή που φτάνει στον Πατέρα
είναι αυτή που αναδύεται από το πνεύμα σας
σιωπηλά. Αυτή η προσευχή είναι που
προσελκύει την ακτίνα Μου μέσω της οποίας
Με ακούτε. Δεν είναι οι ψαλμωδίες και τα
λόγια που ευχαριστούν τη Θεότητά Μου. (59,
57 - 59)
40. Δεν μπορείτε να πείτε ότι ο λόγος Μου
δεν είναι σαφής ή ότι περιέχει ατέλειες, διότι
καμία ασάφεια δεν μπορεί να προέρχεται
από Μένα. Αν βρείτε κάποιο λάθος σε αυτό,
αποδώστε το στην κακή μετάδοση από τον
φορέα της φωνής ή στην κακή σας
κατανόηση, αλλά ποτέ στη Διδασκαλία Μου.
Αλίμονο στον φορέα της φωνής που
διαφθείρει τον λόγο μου! Αλίμονο σ' εκείνον
που μεταφέρει τη διδασκαλία μου με κακό
τρόπο και την απαξιώνει, γιατί θα βιώσει την
αδιάκοπη μομφή της συνείδησής του και θα
χάσει την ειρήνη του πνεύματός του! (108,
51)
41 Για να σας συναντήσω, σας λέω: Αν δεν
θέλετε να χρησιμοποιήσω αμαρτωλά σώματα
για να σας δώσω την αγάπη Μου, δείξτε Μου
έναν δίκαιο, έναν αγνό, δείξτε Μου έναν
ανάμεσά σας που ξέρει να αγαπάει, και σας
διαβεβαιώνω ότι θα τον χρησιμοποιήσω.
42 Καταλάβετε ότι χρησιμοποιώ τον εαυτό
μου για να φέρω τους αμαρτωλούς- επειδή,
δεν έρχομαι για να σώσω τους δίκαιουςαυτοί είναι ήδη στη βασιλεία του φωτός. (16,
25)
43. Παρατηρήστε πώς αυτός ο σπόρος, αν και
τον φροντίσατε κακώς, δεν πεθαίνει- δείτε
πώς έχει νικήσει το σκοτάδι και τις παγίδες,
τα εμπόδια και τις δοκιμασίες και συνεχίζει να
βλασταίνει και να αναπτύσσεται μέρα με τη
μέρα. Γιατί αυτός ο σπόρος δεν πεθαίνει:
Επειδή η αλήθεια είναι αθάνατη, αιώνια.
44 Επομένως, θα δείτε ότι όταν αυτή η
διδασκαλία φαίνεται κατά καιρούς να
εξαφανίζεται, θα είναι ακριβώς τότε που νέοι
και πλούσιοι βλαστοί θα ξεφυτρώνουν για να
βοηθήσουν τους ανθρώπους να κάνουν ένα
ακόμη βήμα προς τα εμπρός στο μονοπάτι της
πνευματοποίησης. (99, 20)

45 Εξετάστε τις διδασκαλίες Μου και πείτε
Μου αν αυτή η διδασκαλία θα μπορούσε να
συμπεριληφθεί σε μια από τις θρησκείες σας.
46. Σας αποκάλυψα τα περιεκτικά
χαρακτηριστικά της και το οικουμενικό της
νόημα, το οποίο δεν περιορίζεται σε τμήματα
της ανθρωπότητας ή σε [ορισμένους] λαούς,
αλλά υπερβαίνει την πλανητική τροχιά του
κόσμου σας για να συμπεριλάβει το άπειρο
με όλους τους κόσμους της ζωής του, όπου,
όπως και σε αυτόν τον κόσμο, κατοικούν
επίσης παιδιά του Θεού. (83, 6)
47. Αναγνωρίστε ότι ο λόγος μου δεν είναι,
ούτε μπορεί να είναι, μια νέα θρησκεία. Αυτό
το έργο είναι το φωτεινό μονοπάτι στο οποίο
όλες οι ιδεολογίες, τα δόγματα και οι
θρησκείες θα ενωθούν πνευματικά για να
εισέλθουν στις πύλες της Γης της Επαγγελίας.
(310, 39)
48 Η διδασκαλία μου, με την οποία τρέφεται
το πνεύμα σας, θέλει να σας μεταμορφώσει
σε δασκάλους, σε πιστούς αποστόλους του
Αγίου Πνεύματος. (311, 12)
49. Θα σας παρουσιάσω στους ανθρώπους ως
υπηρέτες μου, ως Τριαδικούς-Μαριανούς
Πνευματιστές της Τρίτης Εποχής Πνευματιστές επειδή πρέπει να είστε
περισσότερο πνεύμα παρά ύλη- Τριαδικοί
επειδή έχετε λάβει την Αποκάλυψή μου σε
τρεις χρόνους- Μαριανοί επειδή αγαπάτε τη
Μαρία, τη συμπαντική Μητέρα σας, η οποία
σας παρακολουθεί για να μην απελπίζεστε
στο μονοπάτι της ζωής. (70, 36)
50 Όχι μόνο εκείνοι που άκουσαν τον λόγο
Μου μέσω του ανθρώπινου οργάνου της
κατανόησης θα ονομάζονται παιδιά αυτού
του λαού. Όποιος σηκώνει το σταυρό του όποιος αγαπά αυτόν το νόμο και σκορπά
αυτόν τον σπόρο, θα ονομάζεται εργάτης
στον αμπελώνα Μου, απόστολος του έργου
Μου και παιδί αυτού του λαού, ακόμη και αν
δεν Με έχει ακούσει μέσω αυτής της
διακήρυξης. (94, 12)
51. Πώς μπορείτε να νομίζετε, άνθρωποι, ότι επειδή συναντιέστε σε διαφορετικούς τόπους
συνάθροισης - αυτός είναι λόγος να κρατάτε
αποστάσεις ο ένας από τον άλλον; Μόνο η
άγνοια θα σας εμποδίσει να
συνειδητοποιήσετε τους πνευματικούς
δεσμούς που ενώνουν όλα τα παιδιά του
Κυρίου. (191, 51)
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52. Όταν παρευρίσκεστε στον ένα ή στον άλλο
ή σε διαφορετικούς τόπους συνάθροισης και
ακούτε τον ίδιο λόγο μέσω των εκπροσώπων
τους, η καρδιά σας γεμίζει με χαρά και πίστη
και θεωρείτε αυτή τη διδασκαλία ως αληθινή
απόδειξη ότι οι κοινότητες αυτές είναι
ενωμένες λόγω της πνευματικότητάς τους.
Αλλά όταν παρακολουθείτε μια ελαττωματική
εκδήλωση, αισθάνεστε ότι έχετε πληγωθεί
στην καρδιά σας και καταλαβαίνετε ότι δεν
υπάρχει η ενότητα ή η εκδήλωση που θα
έπρεπε να υπάρχει σε αυτόν τον λαό. (140,
71)
53. Θέλω να είστε καλοί και ταπεινοί μαθητές
μου - αυτοί που δεν διεκδικούν διορισμούς ή
τιμές μέσα στην κοινότητα, αλλά το ιδανικό
σας είναι μόνο να φτάσετε στην τελειότητα
μέσω της αρετής και να ακολουθείτε τις
οδηγίες μου, ώστε η ζωή σας να γίνει
παράδειγμα. Σε τι θα μπορούσαν να σας
χρησιμεύσουν οι θέσεις τιμής, οι τίτλοι ή τα
ονόματα, αν δεν έχετε την αξία να τα κατέχετε
σωστά; (165, 17)
54. Το Έργο μου δεν είναι μια από τις τόσες
πολλές διδασκαλίες, δεν είναι μια άλλη
αίρεση στον κόσμο. Αυτή η αποκάλυψη που
σας έφερα σήμερα είναι ο Αιώνιος Νόμος.
Ωστόσο, πόσες τελετουργίες έχετε προσθέσει
σε αυτήν λόγω έλλειψης πνευματικότητας και
κατανόησης, πόσες ασέβειες, μέχρι που
τελικά την έχετε διαστρεβλώσει. Πόσες
πράξεις λατρείας έχετε εισάγει στη
Διδασκαλία Μου, λέγοντας και πιστεύοντας
ότι όλα όσα έχετε κάνει είναι εμπνευσμένα
και διαταγμένα από Μένα. (197, 48)
55. Σύντομα θα βρεθείτε ανάμεσα σε
ανθρώπους που έχουν κουραστεί από τις
εξωτερικές λατρείες 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.
56. Πιστεύετε ότι αν έρθετε σε αυτούς με
φανατικές λατρείες και τρόπους δράσης που
είναι αντίθετοι με την πνευματοποίηση, ότι
τότε ο κόσμος θα μπορούσε να σας
αναγνωρίσει ως φορείς ενός Θείου
μηνύματος; Αληθινά σας λέω, θα σας
περάσουν για φανατικούς μιας νέας αίρεσης!
57 Δεδομένης της σαφήνειας με την οποία
σας μιλάω, υπάρχουν εκείνοι που Μου λένε:

"Δάσκαλε, πώς είναι δυνατόν να
απορρίψουμε πολλές από τις λατρευτικές
πράξεις που μας άφησε ως κληρονομιά ο
Ρόκε Ρόχας;"
58. Γι' αυτό σας λέω ότι σας έδωσα εκείνο το
παράδειγμα της Δεύτερης Εποχής, όταν έκανα
τους ανθρώπους να καταλάβουν ότι για χάρη
της τήρησης των τελετουργιών, των
διατυπώσεων, των παραδόσεων και των
εορτών, είχαν ξεχάσει τον Νόμο, που είναι το
ουσιώδες.
59 Σας υπενθύμισα αυτή την πράξη του
Διδασκάλου 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
ακριβώς τις κληρονόμησε ο λαός εκείνης της
εποχής από τον Μωυσή.
60. 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 θείες 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.
(253, 29 - 32)
61 πόσος πόνος έχει προκληθεί στην Καρδιά
Μου από τους υπηρέτες που δεν έχουν
κατανοήσει το Νόμο Μου- και πόσος πόνος
προκαλείται σήμερα από εκείνους που,
παρόλο που τους έχω εκπαιδεύσει και τους
έχω διορίσει, έχουν σήμερα δώσει καταφύγιο
στην αμφιβολία, στην ανασφάλεια, και έχουν
πει, ως αποτέλεσμα της έλλειψης κατανόησης
και του εγωισμού τους, ότι θα παραμείνω
ανάμεσα στους ανθρώπους για μια άλλη
χρονική περίοδο- ότι σύμφωνα με την
ανθρώπινη θέλησή τους, θα στείλω κάτω τη
Συμπαντική Μου Ακτίνα για μια ακόμη φορά
και θα συνεχίσω να γίνομαι γνωστός για πολύ
καιρό ακόμα.
62. Γι' αυτό, σας είπα: Πότε έδειξα
αναποφασιστικότητα, αβεβαιότητα ή
ασυμφωνία βούλησης στον λόγο Μου; Ποτέ,
πραγματικά, γιατί δεν θα ήμουν πλέον
τέλειος, δεν θα ήμουν πλέον ο Θεός και ο
Δημιουργός σας.
63. Σε Μένα υπάρχει αποφασιστικότητα, μία
βούληση, και γι' αυτό μιλάω τόσο καθαρά
όσο το λαμπρό φως της ημέρας, ώστε όλοι να
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Με αισθάνονται στην Παρουσία Μου, στην
Ουσία Μου και στη Δύναμή Μου, ώστε ο νους
να γνωρίζει τον [υποκείμενο] Λόγο και Λόγο
που έχω δώσει μέσω της ανθρώπινης
ικανότητας της κατανόησης.
64 Ο Δάσκαλος σας λέει: Ο άνθρωπος έχτισε
κτίρια και τα ονόμασε εκκλησίες, και σε
αυτούς τους χώρους οι άνθρωποι που
εισέρχονται κάνουν υποκλίσεις, τρέφουν τον
φανατισμό και την ειδωλολατρία και
λατρεύουν αυτό που ο ίδιος ο άνθρωπος
δημιούργησε. Αυτό είναι απεχθές στα μάτια
Μου, και γι' αυτό σας αφαίρεσα, λαέ του
Ισραήλ, όλα όσα αρχικά γνωρίζατε και
ακούσατε, ώστε να εγκαταλείψετε τον
φανατισμό σας.
65. Οι οίκοι προσευχής του λαού Ισραήλ θα
είναι γνωστοί στην ανθρωπότητα, δεν θα
είναι κλειστοί, γιατί θα παρέχουν καταφύγιο
στους αδύναμους και τους χαμένους, στους
κουρασμένους και τους ασθενείς. Μέσα από
τον εξοπλισμό σας, μέσα από την υπακοή στο
υπέρτατο θέλημά Μου και την τήρηση του
νόμου Μου, θα μαρτυρήσω τον εαυτό Μου
στα έργα των αληθινών μαθητών της
Θεότητάς Μου.
66 Ας μη σας στενοχωρεί το γεγονός ότι
εμφανίζονται επίσης ψευδοφωνητές,
ψευδοεκκλησιαστικοί ηγέτες, ψευδο"εργάτες", ότι τα βλάσφημα χείλη τους
μιλούν στους ανθρώπους, ισχυριζόμενοι ότι ο
Λόγος μου και η Παγκόσμια Ακτίνα μου θα
συνεχίσουν να παραμένουν ως διδασκαλία
ανάμεσα στους ανθρώπους.
67 Θα φανερώσω ποιος είναι απατεώνας,
ποιος δεν τηρεί τον νόμο σύμφωνα με το
θέλημά μου, ποιος είναι εκείνος που εκφράζει
μόνο το δικό του θέλημα, και θα φανερώσω
το έργο που έχει κάνει λάθος και τον νόμο
που έχει κάνει, και θα απορριφθούν και θα
εξοριστούν.
68. Διότι θα παρακρατήσω τη θεία χάρη και
δύναμη, και ο πειρασμός θα τους πιάσει στα
δίχτυα του- και επομένως, όποιος τους
αναζητά, δεν θα αισθάνεται στο πνεύμα του
τη χάρη του Αγίου Πνεύματός Μου. (363, 52 56)
69 Χωρίς να διακηρύξετε ότι είστε απόστολοί
μου, θα είστε. Παρόλο που είστε κύριοι, θα
λέτε ότι είστε μαθητές.
70 Δεν θα φορέσετε κανένα ένδυμα για να
διακρίνεστε από τους άλλους, δεν θα κρατάτε

κανένα βιβλίο στα χέρια σας, δεν θα χτίζετε
οίκους συνάθροισης.
71 Ούτε θα έχετε στη γη κέντρο ή θεμέλιο του
έργου μου, ούτε κάποιος θα είναι πάνω από
τους ανθρώπους για να πάρει τη θέση μου.
72. Οι ηγέτες που είχατε μέχρι τώρα είναι οι
τελευταίοι. Η προσευχή, η πνευματοποίηση
και η πρακτική της Διδασκαλίας μου θα
οδηγήσουν τα πλήθη στο δρόμο του φωτός.
(246,30 - 31)
73 Είναι δίκαιο, ρωτώ τους μαθητές Μου, να
παρουσιάζετε ένα τέλειο έργο όπως αυτό που
σας αποκάλυψα στην ανθρωπότητα με τέτοιο
τρόπο ώστε να κρίνεται ως εκτροπή ή να
θεωρείται ως άλλη μία από τις διδασκαλίες
και τις θεωρίες που έχουν προκύψει σε
αυτούς τους καιρούς ως καρποί της
επικρατούσας πνευματικής σύγχυσης;
74 Θα ήταν σωστό για σας, τους οποίους
αγάπησα και 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;
75. Πιστεύετε ότι μια διδασκαλία -που
ακολουθείται σωστά- μπορεί να προκαλέσει
τέτοια γεγονότα; Όχι, μαθητές.
76. 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". (252,26 - 27)
77 Σας προετοιμάζω για τον καιρό που δεν θα
ακούτε πια τον Λόγο Μου, γιατί τότε οι
άνθρωποι θα σας αποκαλούν λαό χωρίς Θεό,
λαό χωρίς τόπο λατρείας, επειδή δεν θα έχετε
υπέροχα εκκλησιαστικά κτίρια για να Με
λατρεύετε, ούτε θα τελείτε πανηγυρικές
τελετές, ούτε θα Με αναζητάτε σε εικόνες.
78. Αλλά θα σας αφήσω ένα βιβλίο ως
διαθήκη, το οποίο θα είναι η υπεράσπισή σας
στις δοκιμασίες και ο τρόπος με τον οποίο θα
κατευθύνετε τα βήματά σας. Αυτά τα λόγια,
τα οποία ακούτε σήμερα μέσω του
φωνητικού φορέα, θα ρέουν από τις Γραφές
αύριο, ώστε να ανανεωθείτε και πάλι με
αυτά, και θα ακουστούν από τα πλήθη των
ανθρώπων που θα προστεθούν εκείνη την
εποχή. (129, 24)
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79 Αυτή τη στιγμή κληροδοτώ στην
ανθρωπότητα ένα νέο βιβλίο, μια νέα
διαθήκη, τον λόγο μου για την "Τρίτη Εποχή",
τη θεϊκή φωνή που μίλησε στον άνθρωπο
κατά τη χαλάρωση της Έκτης Σφραγίδας.
80. Δεν είναι απαραίτητο τα ονόματα ή οι
πράξεις σας να μείνουν στην ιστορία. Σε αυτό
το βιβλίο ο λόγος μου θα είναι σαν μια ηχηρή
και καθαρή φωνή που θα μιλάει αιώνια στην
ανθρώπινη καρδιά, και ο λαός μου θα αφήσει
στους μεταγενέστερους τα ίχνη των βημάτων
του σε αυτό το μονοπάτι της
πνευματοποίησης. (102, 28 - 29)
81. Οι τόποι συνάντησης όπου ο λόγος μου
έχει γίνει γνωστός έχουν πολλαπλασιαστεί,
καθένας από αυτούς είναι σαν ένα σχολείο
αληθινής γνώσης, όπου συγκεντρώνονται
άνθρωποι που αποτελούν τους μαθητές μου
και έρχονται με προθυμία να μάθουν το νέο
μάθημα.
82. Αν κάθε μία από αυτές τις κοινότητες
μαρτυρούσε όλες τις ευεργεσίες που έχουν
λάβει από το έλεός Μου, δεν θα υπήρχε τέλος
στη μαρτυρία αυτών των θαυμάτων. Και αν
έπρεπε να συγκεντρώσετε σε ένα βιβλίο όλα
όσα έχω πει από τα πρώτα Μου λόγια μέχρι
τα τελευταία, μέσω όλων των φορέων της
φωνής Μου, αυτό θα ήταν ένα έργο που δεν
θα μπορούσατε να ολοκληρώσετε.
83. Αλλά θα στείλω στην ανθρωπότητα, μέσω
της μεσολάβησης του λαού Μου, "ένα βιβλίο"
που θα περιέχει την ουσία του λόγου Μου και
τη μαρτυρία των έργων που έχω επιτελέσει
ανάμεσά σας. Μη φοβηθείτε να αναλάβετε
αυτή την αποστολή, γιατί θα σας εμπνεύσω
ώστε σε αυτό το βιβλίο να καταγραφούν οι
διδασκαλίες που είναι απαραίτητες. (152, 39 41)
84. Η ουσία αυτής της λέξης δεν έχει αλλάξει
ποτέ από την αρχή της εκδήλωσής της, όταν
σας μίλησα μέσω της Damiana Oviedo. Το
νόημα της Διδασκαλίας Μου είναι το ίδιο.
85 Αλλά πού είναι η ουσία αυτών των λέξεων;
Τι τους συνέβη; Κρυμμένα είναι τα γραπτά
εκείνων των θείων μηνυμάτων που ήταν τα
πρώτα σε αυτή την εποχή κατά την οποία ο
λόγος μου διαδόθηκε τόσο άφθονα ανάμεσά
σας.
86. Είναι απαραίτητο αυτές οι διδασκαλίες να
έρθουν στο φως, ώστε αύριο να είστε σε θέση
να μαρτυρήσετε την αρχή αυτής της
εκδήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο, θα

γνωρίζετε την ημερομηνία της πρώτης μου
διδασκαλίας, το περιεχόμενό της, καθώς και
την ημερομηνία της τελευταίας, η οποία θα
σας φέρει το έτος 1950, το καθορισμένο έτος
με το οποίο θα τελειώσει αυτή η περίοδος της
αποκάλυψης. (127, 14 - 15)
87. Είναι απαραίτητο να μιλήσετε σε εκείνους
που αποκρύπτουν τον λόγο Μου και που
διαστρεβλώνουν τις διδασκαλίες Μου.
Μιλήστε τους με απόλυτη σαφήνεια, θα σας
βοηθήσω ώστε να υπερασπιστείτε την άποψή
σας απέναντί τους. Διότι οι άνθρωποι είναι η
αιτία που το έργο μου θα βρεθεί αύριο με
σφάλμα και ο νόμος μου θα αλλοιωθεί,
επειδή πρόσθεσαν στο έργο μου κάτι που δεν
ανήκει σ' αυτό. (340, 39)
88 Σας έφερα αυτόν τον λόγο και σας έκανα
να τον ακούσετε στη γλώσσα σας, αλλά σας
δίνω το καθήκον να τον μεταφράσετε
αργότερα σε άλλες γλώσσες, ώστε να γίνει
γνωστός σε όλους.
89 Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσετε να χτίζετε
τον αληθινό "πύργο του Ισραήλ" - αυτόν που
ενώνει πνευματικά όλους τους λαούς σε ένα,
που ενώνει όλους τους ανθρώπους σε εκείνον
τον θείο, αναλλοίωτο και αιώνιο νόμο που
μάθατε στον κόσμο από το στόμα του Ιησού
όταν σας είπε: "Αγαπάτε αλλήλους!". (34, 59 60)
Το πνευματικό Ισραήλ και ο εβραϊκός λαός
90 "Ισραήλ" αποκάλεσα 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".
91. Το "Ισραήλ" έχει πνευματική σημασία, και
σε 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.
92 Αυτό το όνομα θα γίνει ξανά γνωστό στη
γη, αλλά χωρίς λάθη, με την αληθινή του
σημασία, που είναι πνευματική.
93. Πρέπει να γνωρίζετε την προέλευση και το
νόημα αυτού του ονόματος- η πίστη σας ότι
είστε παιδιά αυτού του λαού πρέπει να είναι
απόλυτη, και πρέπει να έχετε πλήρη γνώση
του από ποιον και γιατί λάβατε αυτόν τον
χαρακτηρισμό, ώστε να είστε σε θέση να
αντέξετε τις επιθέσεις που θα σας δεχτούν
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αύριο εκείνοι που δίνουν διαφορετικό νόημα
στο όνομα "Ισραήλ". (274, 47 - 50)
94 Θέλω υπακοή από εσάς, θέλω να
διαμορφώσετε έναν λαό ισχυρό από την
πίστη και την πνευματικότητά του- γιατί όπως
έκανα τις γενεές που κατάγονταν από τον
Ιακώβ να πολλαπλασιαστούν, παρά τις
μεγάλες δυσκολίες που έπληξαν εκείνον τον
λαό, έτσι θα κάνω εσάς, που κουβαλάτε
αυτόν τον σπόρο στο πνεύμα σας, να
επιμείνετε στους αγώνες σας, ώστε ο λαός
σας να αυξηθεί και πάλι όπως τα αστέρια του
ουρανού και όπως η άμμος της θάλασσας.
95. Σας έδωσα να καταλάβετε ότι πνευματικά
ανήκετε σε αυτόν τον λαό του Ισραήλ, ώστε
να έχετε πληρέστερη γνώση του πεπρωμένου
σας. Ταυτόχρονα, όμως, σας συνέστησα να μη
διακηρύξετε δημόσια τις προφητείες που
αφορούν αυτό το θέμα, μέχρι η ανθρωπότητα
να τις ανακαλύψει από μόνη της.
96 Διότι, εφόσον υπάρχει ακόμη στη γη ο
λαός των Ισραηλιτών, ο κατά σάρκα Εβραίος,
θα σας αρνηθεί αυτό το όνομα και δεν θα σας
το δώσει, μολονότι αυτό δεν αποτελεί καλό
λόγο για αμφισβήτηση.
97. Εκείνοι δεν γνωρίζουν τίποτα για εσάς
ακόμη, αλλά εσείς γνωρίζετε πολλά γι'
αυτούς. Σας αποκάλυψα ότι αυτός ο λαός,
περιπλανώμενος στη γη και χωρίς ειρήνη
πνεύματος, βήμα προς βήμα και χωρίς να το
γνωρίζει, κινείται προς τον Εσταυρωμένο, τον
οποίο θα αναγνωρίσει ως Κύριό του και από
τον οποίο θα ζητήσει συγχώρεση για την τόσο
μεγάλη αχαριστία και σκληροκαρδία του
απέναντι στην αγάπη του.
98. Το Σώμα Μου έχει κατέβει από το σταυρό,
αλλά για εκείνους που Με αρνήθηκαν για
αιώνες, παραμένω καρφωμένος σε αυτόν, και
συνεχίζω να περιμένω τη στιγμή της
αφύπνισης και της μετάνοιάς τους, για να
τους δώσω όλα όσα τους πρόσφερα και δεν
θέλησαν να λάβουν. (86, 11- 13)
99. Σε αυτή την εποχή, μην γίνετε σαν τον
εβραϊκό λαό της "Δεύτερης Εποχής", ο
οποίος, επειδή ήταν δεσμευμένος από την
παράδοση, συντηρητικός και φανατικός, δεν
μπορούσε να φάει το Ψωμί του Ουρανού που
του έφερε ο Μεσσίας, τον οποίο περίμενε για
πολλούς αιώνες. Όταν ήρθε η ώρα, δεν
μπόρεσε να Τον αναγνωρίσει, επειδή η
υλοποίησή του το εμπόδισε να δει το φως της
αλήθειας. (255, 19)

100. Από μακρινές χώρες και έθνη θα δείτε
τους αδελφούς σας να καταφθάνουν με την
επιθυμία να απελευθερώσουν το πνεύμα
τους. Από εκείνη την αρχαία Παλαιστίνη θα
έρθουν επίσης σε πλήθη, όπως όταν οι φυλές
του Ισραήλ διέσχισαν την έρημο.
101 Το προσκύνημά της είναι μακρύ και
θλιβερό από τότε που έδιωξε από τη μήτρα
της εκείνον που της πρόσφερε το βασίλειό
του ως νέα κληρονομιά. Πλησιάζει όμως ήδη
στην όαση, όπου θα ξεκουραστεί και θα
αναλογιστεί τον λόγο μου, για να συνεχίσει
στη συνέχεια, ενισχυμένη στη γνώση του
νόμου μου, τον δρόμο που της δείχνει την
ανάπτυξή της, που τόσο καιρό ήταν
ξεχασμένη.
102. Τότε θα ακούσετε πολλούς να λένε ότι το
έθνος σας είναι η νέα γη της υπόσχεσης, η
Νέα Ιερουσαλήμ. Ωστόσο, θα τους πείτε ότι
αυτή η Γη της Επαγγελίας βρίσκεται πέρα από
αυτόν τον κόσμο και ότι για να φτάσει κανείς
εκεί πρέπει να το κάνει με το πνεύμα, έχοντας
διασχίσει τη μεγάλη έρημο των δοκιμασιών
αυτού του καιρού. Θα τους πείτε επίσης ότι
αυτό το έθνος δεν είναι παρά μια όαση στη
μέση της ερήμου.
103. Αλλά θα καταλάβετε, άνθρωποι, ότι η
όαση πρέπει να δίνει σκιά στους
εξαντλημένους περιπλανώμενους και να
προσφέρει επίσης το κρυστάλλινο και γλυκό
νερό της στα ξεραμένα χείλη εκείνων που
αναζητούν καταφύγιο σε αυτήν.
104. Τι είναι αυτή η σκιά και αυτό το νερό για
το οποίο σας μιλάω; Η Διδασκαλία Μου,
άνθρωποι, η Θεία Οδηγία Μου για την αγάπηκαλοσύνη. Και σε ποιον τοποθέτησα αυτόν
τον πλούτο της χάρης και των ευλογιών;
Μέσα σας, άνθρωποι, ώστε να
απελευθερώνετε ολοένα και περισσότερο την
καρδιά σας από κάθε εγωισμό και να την
παρουσιάζετε ως καθαρό καθρέφτη σε κάθε
σας έργο.
105. Δεν θα γέμιζε το μυαλό και η καρδιά σας
με χαρά αν, με την αγάπη σας, καταφέρνατε
να προσηλυτίσετε αυτόν τον λαό, που είναι
τόσο προσκολλημένος στις παραδόσεις του
και πνευματικά στάσιμος, στην ΤριαδικήΜαρκαριακή Διδασκαλία του Πνεύματος; Δεν
θα υπήρχε χαρά ανάμεσά σας αν ο "Παλαιός
Ισραήλ" μεταστρεφόταν με τη μεσολάβηση
του "Νέου Ισραήλ", δηλαδή αν ο πρώτος
αποκτούσε χάρη μέσω του δεύτερου;
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106 Μέχρι σήμερα, τίποτα δεν έχει πείσει τον
εβραϊκό λαό ότι πρέπει να σπάσει τις παλιές
παραδόσεις για να επιτύχει την ηθική και
πνευματική του ανοδική ανάπτυξη. Είναι οι
άνθρωποι που πιστεύουν ότι εκπληρώνουν
τους νόμους του Ιεχωβά και του Μωυσή,
αλλά στην πραγματικότητα εξακολουθούν να
λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι τους.
107. Πλησιάζει ο καιρός που αυτός ο
παραστρατημένος λαός, διασκορπισμένος σε
όλο τον κόσμο, θα πάψει να κοιτάζει τη γη και
θα σηκώσει τα μάτια του προς τον ουρανό
αναζητώντας Εκείνον που τους είχε υποσχεθεί
από την αρχή ως Λυτρωτής τους και τον οποίο
κακώς έκριναν και σκότωσαν επειδή τον
θεωρούσαν φτωχό και δεν έβρισκαν κανένα
καλό σ' Αυτόν. (35, 55 - 58)
108. Μην εκλαμβάνετε το γεγονός ότι επέλεξα
έναν λαό της γης ανάμεσα στους άλλους ως
προτίμηση: Αγαπώ εξίσου όλα τα παιδιά Μου
και τους λαούς που έχουν διαμορφώσει.
109 Κάθε έθνος φέρνει μαζί του μια
αποστολή στη γη, και το πεπρωμένο που
έφερε μαζί του ο "Ισραήλ" είναι να είναι
ανάμεσα στους ανθρώπους ο προφήτης του
Θεού, ο φάρος της πίστης και ο δρόμος προς
την τελείωση.
110. Οι προφητείες και οι αποκαλύψεις Μου,
τις οποίες σας έδωσα από τους πρώτους
χρόνους, δεν έχουν ερμηνευτεί σωστά, επειδή
δεν είχε έρθει ακόμη η Ώρα για να τις
κατανοήσει η ανθρωπότητα.
111 Στο παρελθόν, ο "Ισραήλ" ήταν ένας λαός
της γης- σήμερα, είναι άνθρωποι
διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο- αύριο, ο
λαός του Θεού θα αποτελείται από όλα τα
πνευματικά όντα που, μαζί με τον Πατέρα
τους, θα σχηματίσουν τη Θεία Οικογένεια σε
τέλεια αρμονία. (221,27 - 30)

114. Μην ξεχνάτε ότι η καταγωγή σας είναι
από την αγάπη μου. Σήμερα η καρδιά σας
είναι σκληρή από τον εγωισμό, αλλά μόλις
γίνει και πάλι δεκτική σε κάθε πνευματική
έμπνευση, θα νιώσει αγάπη για τον πλησίον
σας και θα συμπάσχει με τον πόνο των άλλων
σαν να ήταν δικός σας. Τότε θα μπορέσετε να
εκπληρώσετε την εντολή που σας λέει:
"Αγαπάτε ο ένας τον άλλον". (80, 15)
115. Αυτός ο κόσμος είναι το κατάλληλο
πεδίο για να εργαστείτε. Σε αυτήν υπάρχει
πόνος, αρρώστια, αμαρτία σε όλες τις
μορφές, βίτσιο, διχόνοια, παραστρατημένη
νεολαία, γηρατειά χωρίς αξιοπρέπεια,
επιστήμη που καταχράται για το κακό, μίσος,
πόλεμος και ψέματα.
116. Αυτά είναι τα χωράφια στα οποία πρέπει
να εργαστείτε και να σπείρετε. Αλλά αν ο
αγώνας που σας περιμένει ανάμεσα στους
ανθρώπους φαίνεται γιγαντιαίος, αληθινά
σας λέω ότι, αν και είναι μεγάλος, δεν μπορεί
να συγκριθεί με αυτόν που πρέπει να
ξεκινήσετε εσείς οι ίδιοι: τον αγώνα του
πνεύματος, της λογικής και της συνείδησης
ενάντια στα πάθη της σάρκας, την αγάπη για
τον εαυτό τους, τον εγωισμό τους, την
υλοποίησή τους. Αλλά μέχρι να κατακτήσετε
τον εαυτό σας, πώς μπορείτε να μιλήσετε
ειλικρινά για αγάπη, υπακοή, ταπεινότητα και
πνευματικότητα στους συνανθρώπους σας;
(73, 18 - 19)
117. Η αρετή έχει περιφρονηθεί και θεωρείται
κάτι επιβλαβές ή άχρηστο. Τώρα ήρθε η ώρα
να καταλάβετε ότι μόνο η αρετή θα σας φέρει
σωτηρία, θα σας κάνει να νιώσετε γαλήνη και
θα σας γεμίσει ικανοποίηση. Αλλά και πάλι η
αρετή πρέπει να υποστεί πολλά εμπόδια και
θλίψεις προτού μπορέσει να εισέλθει σε όλες
τις καρδιές.
118. Οι στρατιώτες που τους υπερασπίζονται
πρέπει να πολεμούν με μεγάλη προσπάθεια
και μεγάλη πίστη. Πού είναι αυτοί οι
στρατιώτες του καλού, της έμπρακτης
φιλανθρωπίας και της ειρήνης; Νομίζεις ότι
είσαι;
119. Εξετάζετε τους εαυτούς σας εσωτερικά
και Μου απαντάτε ότι δεν είστε. Σε
αντάλλαγμα, σας λέω ότι όλοι σας, με καλή
θέληση, μπορείτε να ανήκετε σε αυτούς τους
στρατιώτες. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι ήρθα
σε σας; (64, 16)

Μαθητεία και πνευματικότητα
112 Μάθετε να αγαπάτε ο ένας τον άλλον, να
ευλογείτε, να συγχωρείτε, να είστε ευγενικοί
και αγαπητοί, καλοί και ευγενείς, και
καταλάβετε ότι αν δεν το κάνετε αυτό, η ζωή
σας δεν θα αντανακλά στο ελάχιστο τα έργα
του Χριστού, του Διδασκάλου σας.
113. Μιλάω σε όλους σας και σας ζητώ να
εξαλείψετε τα λάθη που σας κράτησαν πίσω
στην εξέλιξή σας κατά τη διάρκεια τόσων
αιώνων. (21, 22 - 23)
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120 Αγάπη, να μιλάτε όταν πρέπει - να
σιωπάτε όταν πρέπει, να μην λέτε σε κανέναν
ότι είστε οι εκλεκτοί μου. Αποφύγετε την
κολακεία και μην κάνετε γνωστό το καλό που
κάνετε. Εργαστείτε σιωπηλά, μαρτυρώντας με
τα έργα της αγάπης σας την αλήθεια της
Διδασκαλίας μου.
121 Η αγάπη είναι το πεπρωμένο σας. Αγάπη,
γιατί με αυτόν τον τρόπο θα ξεπλύνετε τις
ατέλειές σας, τόσο από την παρούσα ζωή σας
όσο και από προηγούμενες ζωές. (113, 58 59)
122. Απορρίψτε την κολακεία από εσάς, γιατί
είναι ένα όπλο που θα καταστρέψει τα ευγενή
σας αισθήματα. Είναι ένα σπαθί που μπορεί
να σκοτώσει την πίστη που έχω ανάψει στις
καρδιές σας.
123. Πώς μπορείτε να επιτρέψετε στους
ανθρώπους να καταστρέψουν τον βωμό που
κατέχετε στο εσωτερικό της ύπαρξής σας;
(106, 47 - 48)
124. Μην συγχέετε την ταπεινότητα με την
πενιχρότητα του ντυσίματος. Ούτε πιστεύουν
ότι είναι ταπεινός αυτός που έχει ένα
αίσθημα κατωτερότητας μέσα του και για το
λόγο αυτό αναγκάζεται να υπηρετεί τους
άλλους και να υποκλίνεται μπροστά τους. Σας
λέω ότι η αληθινή ταπεινοφροσύνη βρίσκεται
σε εκείνον που, αν και είναι σε θέση να κρίνει
ότι είναι κάποιος και γνωρίζει ότι κατέχει
κάποιες γνώσεις, είναι πρόθυμος να
ταπεινωθεί απέναντι στους άλλους και
χαίρεται να μοιράζεται μαζί τους ό,τι έχει.
125. Τι ευγνώμων συναίσθημα έχετε όταν
βιώνετε ότι ένα πρόσωπο που είναι σεβαστό
μεταξύ των ανθρώπων δείχνει στοργή,
κατανόηση, ταπεινότητα προς εσάς.
Μπορείτε να μεταφέρετε το ίδιο συναίσθημα
σε όσους είναι κατώτεροι σας ή νιώθουν έτσι.
126 Μάθετε πώς να σκύβετε προς τα κάτω,
μάθετε πώς να πλησιάζετε χωρίς να
αισθάνεστε ανώτεροι, μάθετε να δείχνετε
κατανόηση. Σας λέω ότι σε αυτές τις
περιπτώσεις δεν χαίρεται μόνο αυτός που
λαμβάνει την απόδειξη αγάπης, τη βοήθεια ή
την παρηγοριά, αλλά και αυτός που τη δίνει,
διότι γνωρίζει ότι υπάρχει Κάποιος πάνω από
αυτόν που ο ίδιος του έχει δώσει αποδείξεις
αγάπης και ταπεινότητας, και Αυτός είναι ο
Θεός και Κύριός του. (101, 60 + 62)
127 Ζήστε καθαρά, ταπεινά, απλά.
Εκπληρώστε όλα όσα είναι δίκαια στο

ανθρώπινο πεδίο, καθώς και όλα όσα
αφορούν το πνεύμα σας. Απομακρύνετε από
τη ζωή σας το περιττό, το τεχνητό, το βλαβερό
και αντ' αυτού ανανεωθείτε με όλα όσα είναι
καλά στην ύπαρξή σας. (131, 51)
128. Μην βλέπετε εχθρούς σε κανέναν, δείτε
τους αδελφούς και τις αδελφές σας σε όλους
τους ανθρώπους, αυτή είναι η αποστολή σας.
Αν επιμείνετε σ' αυτό μέχρι τέλους, η
δικαιοσύνη και η αγάπη θα επικρατήσουν στη
γη, και αυτό θα σας δώσει την ειρήνη και την
ασφάλεια που τόσο ποθείτε. (123, 65)
129. Δώστε στην καρδιά σας ελευθερία, ώστε
να αρχίσει να αισθάνεται τον πόνο των
άλλων. Μην το αφήνετε να είναι
απασχολημένο και ανήσυχο να αισθάνεται
μόνο αυτό που σας αφορά. Μην αδιαφορείτε
πλέον για τις δοκιμασίες που περνάει η
ανθρωπότητα.
130 Πότε η αγάπη σας θα είναι τόσο μεγάλη
ώστε να μπορεί να αγκαλιάσει πολλούς
συνανθρώπους σας για να τους αγαπάτε
όπως αγαπάτε εκείνους που έχουν μέσα τους
το αίμα σας και είναι σάρκα από τη σάρκα
σας;
131. Αν γνωρίζατε ότι είστε περισσότερο στο
πνεύμα παρά στο σώμα, πολλοί δεν θα το
πίστευαν. Εγώ όμως σας λέω: σίγουρα είστε
αδελφοί και αδελφές περισσότερο στο
πνεύμα παρά στο σώμα, διότι το πνεύμα
ανήκει στην αιωνιότητα, ενώ το σώμα είναι
παροδικό.
132 Σκεφτείτε, λοιπόν, το γεγονός ότι οι
οικογένειες εδώ στη γη δημιουργούνται
σήμερα και διαλύονται αύριο, ενώ η
πνευματική οικογένεια υπάρχει για πάντα.
(290, 39 - 41)
133. Εσείς, που ακούτε αυτά τα λόγια,
νομίζετε ότι θα μπορούσα να σπείρω στις
καρδιές σας αντιπάθεια ή κακή διάθεση προς
τους συνανθρώπους σας που ομολογούν
άλλα δόγματα; Ποτέ, μαθητές, εσείς πρέπει
να αρχίσετε να δίνετε το παράδειγμα της
αδελφοσύνης και της αρμονίας, κοιτάζοντας
και αγαπώντας όλους με την ίδια στοργή με
την οποία κοιτάζετε εκείνους που μοιράζονται
τον τρόπο σκέψης σας. (297, 49)
134. Γνωρίζω ότι όσο μεγαλύτερη είναι η
γνώση σας, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η
αγάπη σας για Μένα. Όταν σας λέω:
"Αγαπήστε με", ξέρετε τι σας λέω; Αγαπήστε
την αλήθεια, αγαπήστε το καλό, αγαπήστε το
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φως, αγαπήστε ο ένας τον άλλον, αγαπήστε
την αληθινή ζωή. (297, 57 - 58)
135 Να ξέρετε, μαθητές, ότι ο στόχος του
αγώνα σας είναι εκείνη η κατάσταση του νου,
την οποία δεν μπορεί να επιτύχει κανένας
άλλος πόνος, και αυτός ο στόχος
επιτυγχάνεται μέσω των αρετών, των
αγώνων, των δοκιμασιών, των θυσιών και των
απαρνήσεων.
136. Παρατηρήστε αυτές τις περιπτώσεις
υπομονής, πίστης, ταπεινότητας και
παράδοσης που μερικές φορές ανακαλύπτετε
σε κάποιους συνανθρώπους σας. Είναι
πνεύματα που εστάλησαν από Μένα για να
αποτελέσουν παράδειγμα αρετής στην
ανθρωπότητα. Εκ πρώτης όψεως, η μοίρα
αυτών των πλασμάτων είναι θλιβερή, όμως
μέσα στην πίστη τους γνωρίζουν ότι έχουν
έρθει για να εκπληρώσουν μια αποστολή.
137. Έχετε λάβει μεγάλα παραδείγματα
αγγελιοφόρων και μαθητών μου στην ιστορία
σας, ονόματα που σας είναι γνωστά, αλλά για
τον λόγο αυτό μην παραμελείτε τα μικρά
παραδείγματα που θα συναντήσετε στο ταξίδι
σας στη ζωή. (298, 30 - 32)
138. Μη νομίζετε ότι μόνο στους κόλπους του
λαού του Ισραήλ υπήρξαν προφήτες,
πρωτοπόροι και πνεύματα φωτός. Έστειλα
επίσης μερικούς από αυτούς σε άλλα έθνη,
αλλά οι άνθρωποι τους θεωρούσαν θεούς και
όχι απεσταλμένους, και δημιούργησαν
θρησκείες και λατρείες από τις διδασκαλίες
τους. (135, 15)
139 Πάντα να κοιτάτε πρώτα τη "δέσμη" που
έχετε στο μάτι σας, μαθητές, για να έχετε το
δικαίωμα να κοιτάξετε τη "σκλήθρα" που έχει
ο αδελφός σας.
140 Με αυτό θέλω να σας πω ότι δεν πρέπει
να χρησιμοποιείτε τη διδασκαλία μου για να
καταδικάζετε τους τρόπους δράσης των
συνανθρώπων σας μέσα στις διάφορες
ομολογίες τους.
141 Αληθινά σας λέω, σε όλα αυτά τα
μονοπάτια υπάρχουν καρδιές που Με
αναζητούν μέσα από μια ευγενή ζωή γεμάτη
θυσίες.
142 Παρ' όλα αυτά, ο μαθητής Με ρωτάει
ξανά και ξανά γιατί επιτρέπω αυτή τη
διαφορά των κοσμοθεωριών, οι οποίες
μερικές φορές αντιφάσκουν μεταξύ τους,
δημιουργούν διαφορές και προκαλούν
εχθρότητες μεταξύ των ανθρώπων.

143. Σε αυτό ο Δάσκαλος σας λέει:
Επιτράπηκε επειδή δεν υπάρχουν δύο
πνεύματα που έχουν ακριβώς την ίδια
κατανόηση, το ίδιο φως, την ίδια πίστη, και
επίσης επειδή σας δόθηκε η ελευθερία της
βούλησης να επιλέξετε το μονοπάτι σας. Ποτέ
δεν αναγκαστήκατε να περπατήσετε στο
μονοπάτι του Νόμου, αλλά σας προσκάλεσαν
να το κάνετε, διατηρώντας έτσι την ελευθερία
να αποκτήσετε πραγματική αξία στην
επιθυμία για την αλήθεια. (297, 23 - 24)
144 Θέλω να μάθετε να μην είστε απρόσεκτοι
στις κρίσεις σας, ούτε να αφήνετε τις πρώτες
σας εντυπώσεις να σας καθορίζουν βιαστικά.
145. Σας δίνω αυτή την ένδειξη, ώστε όταν
ερμηνεύετε το λόγο μου, αλλά και όταν
κρίνετε δόγματα, θρησκείες, φιλοσοφίες,
αιρέσεις, 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. (266, 33)
146 σεβαστείτε τις θρησκευτικές πεποιθήσεις
των συνανθρώπων σας και όταν εισέρχεστε
στις εκκλησίες τους, να αποκαλύπτετε το
κεφάλι σας με ειλικρινή κατάνυξη,
γνωρίζοντας ότι είμαι παρών σε κάθε
λειτουργία.
147. Μην αρνείστε τον κόσμο για να Με
ακολουθήσετε, ούτε να αποχωριστείτε από
Μένα με το πρόσχημα ότι έχετε καθήκοντα
στον κόσμο. Μάθετε να συγχωνεύετε και τους
δύο νόμους σε έναν. (51, 53)
148. Δεν ευλογώ όλη την ανθρωπότητα χωρίς
να ευνοώ κανέναν; Οι καλοί και οι πράοι,
καθώς και οι αλαζόνες και οι εγκληματίες,
περιβάλλονται από αυτόν τον "μανδύα" της
ευλογίας. Γιατί δεν Με παίρνετε ως πρότυπο
σας; Αισθάνεστε αηδία για τις πράξεις των
άλλων;
149. Μην ξεχνάτε ότι είστε μέρος της
ανθρωπότητας, ότι πρέπει να την αγαπάτε και
να τη συγχωρείτε, αλλά όχι να την
απορρίπτετε, γιατί αυτό θα ήταν σαν να
αισθάνεστε αηδία με τον εαυτό σας. Ό,τι
βλέπετε στον πλησίον σας, το έχετε και εσείς
σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
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150. Γι' αυτό θέλω να μάθετε να κατανοείτε
το εσωτερικό σας, ώστε να γνωρίζετε το
πνευματικό και ηθικό σας πρόσωπο. Με
αυτόν τον τρόπο θα ξέρετε πώς να κρίνετε τον
εαυτό σας και θα έχετε το δικαίωμα να
εξετάζετε τους άλλους.
151 Μην αναζητάτε ελαττώματα στους
συνανθρώπους σας- αρκούν αυτά που έχετε.
(286, 41 - 42)
152. Πιστεύετε ότι εκπληρώνετε την εντολή
μου να αγαπάτε ο ένας τον άλλον όταν
περιορίζετε εγωιστικά την αγάπη σας στην
οικογένειά σας; Πιστεύουν οι θρησκευτικές
κοινότητες ότι εκπληρώνουν αυτή την ύψιστη
εντολή όταν αναγνωρίζουν μόνο τους πιστούς
τους και απορρίπτουν όσους ανήκουν σε άλλο
δόγμα;
153 Τα μεγάλα έθνη του κόσμου, που
καυχώνται για τον πολιτισμό και την πρόοδο,
μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν κάνει
πνευματική πρόοδο και ότι έχουν
ακολουθήσει αυτή τη διδασκαλία του Ιησού,
όταν όλη τους η προσπάθεια είναι να
προετοιμάζουν τον αδελφοκτόνο πόλεμο;
154. Αχ, εσείς οι άνθρωποι, ποτέ δεν
εκτιμήσατε την αξία του λόγου μου, ούτε
θέλατε να καθίσετε στο τραπέζι του Κυρίου,
επειδή σας φάνηκε πολύ ταπεινό! Ωστόσο, το
τραπέζι μου συνεχίζει να σας περιμένει με το
ψωμί και το κρασί της ζωής για το πνεύμα
σας. (98, 50 - 51)
155. Μη θεωρείτε το έργο μου βάρος και μη
λέτε ότι η εκπλήρωση του ωραίου έργου της
αγάπης προς τον Πατέρα και τους
συνανθρώπους σας είναι δύσκολη για το
πνεύμα σας. Αυτό που είναι πραγματικά βαρύ
είναι ο σταυρός της δικής σας κακίας και της
κακίας των άλλων, για τον οποίο πρέπει να
κλαίτε, να ματώνετε και ακόμη και να
πεθαίνετε. Η αχαριστία, η έλλειψη
κατανόησης, ο εγωισμός και η συκοφαντία θα
πέσουν πάνω σας σαν βάρος, αν τους δώσετε
καταφύγιο.
156. Στον επαναστατημένο άνθρωπο, η
εκπλήρωση του νόμου μου μπορεί να
φαίνεται σκληρή και δύσκολη, επειδή είναι
τέλειος και δεν ευνοεί την κακία ή το ψέμα.
Για τον υπάκουο, ωστόσο, ο νόμος είναι η
υπεράσπισή του, το στήριγμά του και η
σωτηρία του. (6, 16 - 17)
157. Σας λέω επίσης: Οι άνθρωποι πρέπει να
πιστεύουν στους ανθρώπους, πρέπει να

έχουν πίστη και εμπιστοσύνη ο ένας στον
άλλον, γιατί πρέπει να καταλήξετε στην
πεποίθηση ότι όλοι σας στη γη χρειάζεστε ο
ένας τον άλλον.
158. Μη νομίζετε ότι Με ευχαριστεί όταν λέτε
ότι πιστεύετε σε Μένα, ενώ ξέρω ότι
αμφιβάλλετε για όλο τον κόσμο. Γιατί αυτό
που περιμένω από εσάς είναι το εξής: να Με
αγαπάτε με την αγάπη που δείχνετε στους
πλησίον σας, συγχωρώντας όσους σας
προσβάλλουν- να βοηθάτε με αγάπη τους
φτωχότερους, τους λιγότερους ή τους πιο
αδύναμους- να αγαπάτε τους συνανθρώπους
σας αδιακρίτως- και να επιδεικνύετε τη
μεγαλύτερη ανιδιοτέλεια και ειλικρίνεια σε
όλα σας τα έργα.
159. Μάθετε από Μένα, γιατί ποτέ δεν σας
αμφισβήτησα, πιστέψτε στη σωτηρία σας και
εμπιστευθείτε ότι θα σηκωθείτε για να
φτάσετε στην αληθινή ζωή. (167, 5 - 7)
160 Αγαπήστε τον Πατέρα σας, ελεήστε τον
πλησίον σας, διαχωρίστε τον εαυτό σας από
κάθε τι που είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη ζωή σας ή για το πνεύμα σας.
Αυτό σας διδάσκει η Διδασκαλία μου. Πού
βλέπετε τις δυσκολίες και τις αδυναμίες;
161. Όχι, αγαπημένοι άνθρωποι, δεν είναι
αδύνατο να υπακούσετε στο λόγο Μου: δεν
είναι αυτό που είναι δύσκολο, αλλά η
βελτίωση, η ανανέωση και η πνευματοποίησή
σας, επειδή σας λείπουν τα υψηλά
συναισθήματα και οι υψηλές προσδοκίες.
Επειδή όμως γνωρίζω ότι όλες οι αμφιβολίες,
η άγνοια και η αναποφασιστικότητά σας
πρέπει να εξαφανιστούν, θα συνεχίσω να σας
διδάσκω, γιατί για Μένα δεν υπάρχει τίποτα
αδύνατο. Μπορώ να μετατρέψω τις πέτρες σε
ψωμί αιώνιας ζωής και να κάνω το
κρυστάλλινο νερό να αναβλύζει από τους
βράχους. (149, 63 - 64)
162. Σας υπενθυμίζω τον Νόμο - αυτόν που
δεν μπορεί να σβηστεί από τη συνείδησή σας,
ούτε να ξεχαστεί από την καρδιά σας, ούτε να
αμφισβητηθεί, επειδή υπαγορεύτηκε από τη
Σοφή Νοημοσύνη, τη Συμπαντική Νοημοσύνη,
έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να κατέχει
εσωτερικά το φως που θα τον οδηγήσει στο
μονοπάτι προς τον Θεό.
163. Είναι απαραίτητη η βαθιά γνώση του
Νόμου, ώστε όλες οι πράξεις της ζωής να
βασίζονται στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη.
Χωρίς γνώση του Νόμου, αναπόφευκτα θα
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διαπράξετε πολλά λάθη. Αλλά σας ρωτώ: Η
συνείδησή σας δεν σας έφερε ποτέ στο φως
της γνώσης; Αληθινά σας λέω, η συνείδηση
δεν υπήρξε ποτέ αδρανής ή αδιάφορη. Είναι η
καρδιά σας, είναι επίσης ο νους σας, που
απορρίπτει το εσωτερικό φως, γοητευμένος
από τη λάμψη του εξωτερικού φωτός, δηλαδή
από τη γνώση του κόσμου. (306, 13 - 14)
164. Σήμερα, καθώς δίνω μια λεπτομερή
εξήγηση της διδασκαλίας Μου, πρέπει να σας
δώσω να καταλάβετε ότι οτιδήποτε κάνετε
έξω από τους νόμους που διέπουν το πνεύμα
ή το σώμα είναι εις βάρος και των δύο.
165. 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. Μόλις αυτή η
διαύγεια υπάρξει στον καθένα σας, θα
αναφωνήσετε: "Πατέρα, ο σπόρος της
σωτηρίας Σου βλαστάνει μέσα στην ύπαρξή
μου και ο λόγος Σου ανθίζει επιτέλους στη
ζωή μου". (256, 37 - 38)
166. Ήρθα για να δώσω μεγαλείο στο πνεύμα
σας, ένα μεγαλείο που βασίζεται στην
εκπλήρωση του νόμου μου, που είναι η
αγάπη μου. Αλλά πρέπει να αποδείξετε ότι
είστε άξιοι αυτού του μεγαλείου
εκπληρώνοντας την αποστολή σας
ακολουθώντας τον Δάσκαλό σας. (343, 29)
167. Θα σας λέω πάντα: Αξιοποιήστε τις
ικανοποιήσεις που μπορεί να σας δώσει ο
κόσμος σας, αλλά απολαύστε τις μέσα στο
πλαίσιο του νόμου μου, και θα είστε τέλειοι.
168. Ξανά και ξανά ακούτε την μομφή της
συνείδησης, και αυτό συμβαίνει επειδή δεν
έχετε εναρμονίσει το σώμα και το πνεύμα
μέσω του νόμου που σας έδωσα εγώ.
169 Συχνά συνεχίζετε να αμαρτάνετε επειδή
πιστεύετε ότι δεν θα σας συγχωρεθεί. Αυτή
είναι μια λανθασμένη άποψη, γιατί η Καρδιά
μου είναι μια πόρτα που είναι πάντα ανοιχτή
σε αυτόν που μετανοεί.
170. Δεν έχει απομείνει μέσα σας καμία
ελπίδα που να σας ενθαρρύνει να ελπίζετε σε
ένα καλύτερο μέλλον; Μην αφήνετε τον
εαυτό σας να σας κυριεύσει η κατήφεια και η
απελπισία. Να θυμάστε την αγάπη Μου, που
είναι πάντα μαζί σας. Αναζητήστε από Μένα
την απάντηση στις αμφιβολίες σας, και
σύντομα θα νιώσετε φωτισμένοι από μια νέα

αποκάλυψη. Το φως της πίστης και της
ελπίδας θα λάμψει βαθιά μέσα στο πνεύμα
σας. Τότε θα είστε η υπεράσπιση των
αδυνάτων. (155, 50 - 53)
171. Να ζείτε πάντα σε πνευματική
εγρήγορση, ώστε να συγχωρείτε από την
καρδιά σας εκείνους που σας έχουν
πληγώσει. Σκεφτείτε εκ των προτέρων ότι
όποιος πληγώνει τον συνάνθρωπό του το
κάνει μόνο επειδή του λείπει το πνευματικό
φως- αλλά σας λέω ότι η συγχώρεση είναι το
μόνο πράγμα που μπορεί να φέρει φως σε
αυτές τις καρδιές. Η μνησικακία ή η εκδίκηση
αυξάνουν το σκοτάδι και φέρνουν πόνο. (99,
53)
172 Η συνείδησή σας, η οποία απαιτεί και
αναμένει τέλεια έργα από εσάς, δεν θα σας
αφήσει ήσυχους μέχρι να δώσετε αληθινή
συγχώρεση στους συνανθρώπους σας.
173. Γιατί πρέπει να μισείτε αυτούς που σας
προσβάλλουν, αν είναι μόνο στάδια για να
μπορέσετε να Με φτάσετε; Αν συγχωρήσετε,
θα αποκτήσετε αξία, και όταν βρεθείτε στη
Βασιλεία των Ουρανών, θα αναγνωρίσετε στη
γη εκείνους που σας βοήθησαν στην
πνευματική σας άνοδο. Τότε θα ζητήσετε από
τον Πατέρα να βρουν και αυτοί τα μέσα να
σωθούν και να έρθουν στον Κύριό τους, και η
μεσιτεία σας θα τους κάνει να αποκτήσουν
αυτή τη χάρη. (44, 44 - 45)
174. Μην απομακρύνεσαι από εκείνους που,
μέσα στην απελπισία τους, βλασφημούν
εναντίον Μου ή εναντίον σου. Σας δίνω γι'
αυτούς μια σταγόνα από το βάλσαμό Μου.
175. Να είστε έτοιμοι να συγχωρήσετε όποιον
σας πληγώνει σε αυτό που σας είναι πιο
αγαπητό. Σας λέω ειλικρινά, κάθε φορά που
δίνετε ειλικρινή και αληθινή συγχώρεση σε
μια από αυτές τις δοκιμασίες, θα είναι ένα
ακόμη βήμα που θα κάνετε στο πνευματικό
σας μονοπάτι ανάπτυξης.
176. Θα αισθάνεστε λοιπόν δυσαρέσκεια και
θα αρνείστε τη συγχώρεση σε όσους σας
βοηθούν να έρθετε πιο κοντά σε Μένα; Θα
απαρνηθείτε την πνευματική απόλαυση του
να Με παίρνετε ως παράδειγμα και θα
επιτρέψετε στη βία να σκοτεινιάσει το μυαλό
σας για να ανταποδώσετε κάθε χτύπημα;
177. Αλήθεια σας λέω, αυτή η ανθρωπότητα
δεν γνωρίζει ακόμη τη δύναμη της
συγχώρεσης και τα θαύματα που κάνει.
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Μόλις πιστέψουν στον Λόγο Μου, θα
πειστούν για αυτή την αλήθεια. (111, 64 - 67)
178. Αγαπητοί άνθρωποι: Ενωθείτε με τους
αδελφούς σας, ώστε όταν είστε σε κοινωνία
μαζί Μου, μέσω της αγάπης που σας έχω
εμπνεύσει, να μπορείτε να συγχωρείτε ακόμη
και τις πιο σοβαρές προσβολές. Γιατί να μη
συγχωρήσετε αυτόν που δεν ξέρει τι κάνει;
Δεν ξέρει γιατί δεν συνειδητοποιεί ότι κάνει
αυτό το κακό στον εαυτό του. (359, 25)
179 Συγχωρήστε όσο συχνά μπορεί να
προσβληθείτε. Μην σκεφτείτε καν τον αριθμό
των φορών που πρέπει να συγχωρήσετε. Το
πεπρωμένο σας είναι τόσο υψηλό που δεν
πρέπει να παγιδευτείτε σε αυτές τις παγίδες
του μονοπατιού, γιατί πολύ μεγάλα
καθήκοντα σας περιμένουν στη συνέχεια.
180 Το πνεύμα σας θα πρέπει να είναι πάντα
έτοιμο για αγάπη, κατανόηση και καλό, ώστε
να ανεβαίνετε σε υψηλότερα επίπεδα.
181 Ακριβώς όπως στο παρελθόν πολλοί από
τους αδελφούς και τις αδελφές σας έγραψαν
όμορφες σελίδες στο Αιώνιο Βιβλίο του
Πνεύματος με τα έργα τους, θα πρέπει να
συνεχίσετε αυτή την ιστορία με τη διαδοχή
τους, ως παράδειγμα και για τη χαρά των
νέων γενεών που θα έρθουν στη γη. (322, 52)
182 Καλλιεργήστε την ειρήνη, αγαπήστε την
και διαδώστε την παντού, γιατί πόσο την έχει
ανάγκη η ανθρωπότητα!
183 Μην ενοχλείστε από τις μεταβαλλόμενες
τύχες της ζωής, ώστε να παραμένετε πάντα
δυνατοί και έτοιμοι να δώσετε ό,τι έχετε.
184 Αυτή η ειρήνη που είναι κληρονομική
ιδιοκτησία κάθε πνεύματος έχει φύγει σε
αυτή την εποχή και έχει δώσει τη θέση της
στον πόλεμο, και έχει μαρτυρήσει έθνη, έχει
καταστρέψει θεσμούς και έχει καταστρέψει
πνεύματα.
185 Ο λόγος είναι ότι το κακό έχει κυριεύσει
την ανθρώπινη καρδιά. Το μίσος, η άκρατη
φιλοδοξία, η αχαλίνωτη απληστία
εξαπλώνονται και προκαλούν ζημιά. Αλλά
πόσο σύντομη θα είναι η βασιλεία τους.
186. Για τη χαρά σας και τη διαβεβαίωσή σας,
σας ανακοινώνω ότι η απελευθέρωσή σας
είναι ήδη κοντά, ότι πολλοί άνθρωποι
εργάζονται γι' αυτόν τον στόχο, λαχταρώντας
να αναπνεύσουν σε μια ατμόσφαιρα
αδελφοσύνης, καθαρότητας και υγείας. (335,
18)

187 Πρέπει να ασκείτε τη φιλανθρωπία σε
όλη σας τη ζωή- αυτό είναι το καθήκον σας.
Έχετε πολλά ταλέντα για να βοηθάτε
ανιδιοτελώς με διάφορους τρόπους. Αν
ξέρετε πώς να προετοιμαστείτε, θα
καταφέρετε αυτό που λέτε αδύνατο. 188. Η
πράξη αγάπης που πραγματοποιείτε με ένα
νόμισμα, αν και είναι και αυτή μια πράξη
αγάπης, θα είναι λιγότερο υψηλή.
189. Πρέπει να φέρετε την αγάπη, τη
συγχώρεση και την ειρήνη στις καρδιές των
συνανθρώπων σας.
190 Δεν θέλω να προστατεύονται πλέον οι
Φαρισαίοι και οι υποκριτές στον νόμο μου.
Θέλω μαθητές που νιώθουν τον πόνο των
συνανθρώπων τους. Θα συγχωρήσω όλους
όσοι μετανοήσουν, ανεξάρτητα από το σε
ποια αίρεση ή εκκλησία ομολογούν, και θα
τους καταστήσω τον αληθινό δρόμο πολύ
σαφή. (10, 104 - 107)
191 Ακούστε με: Να είστε ταπεινοί στον
κόσμο και να σπέρνετε το καλό σε αυτόν, για
να θερίσετε τους καρπούς του στον Ουρανό.
Αν δεν σας ευχαριστεί να έχετε μάρτυρες
όταν κάνετε κακό - γιατί σας ευχαριστεί να
έχετε τέτοιους όταν κάνετε καλά έργα; Για
ποιο πράγμα μπορείτε να υπερηφανεύεστε,
αφού κάνατε μόνο το καθήκον σας;
192 Καταλάβετε ότι οι επικήδειοι είναι
επιβλαβείς για το πνεύμα σας, καθώς είστε
ακόμα τόσο άπειροι και ανθρώπινοι.
193. Γιατί αμέσως μόλις κάνετε ένα καλό
έργο, περιμένετε από τον Πατέρα σας να σας
δώσει την ανταμοιβή; Αυτός που σκέφτεται
έτσι δεν ενεργεί αλτρουιστικά, και επομένως
η φιλανθρωπία του είναι ψεύτικη και η αγάπη
του απέχει πολύ από το να είναι αληθινή.
194 Ο κόσμος ας σας δει να κάνετε καλά
έργα, αλλά όχι με σκοπό να λάβετε τιμές,
αλλά μόνο για να δώσετε καλά παραδείγματα
και διδασκαλίες και να μαρτυρήσετε την
αλήθεια Μου. (139, 56 - 58)
195. Όταν το πνεύμα σας βρεθεί στην
"Πνευματική Κοιλάδα" για να δώσει
λογαριασμό για την παραμονή του και τα
έργα του στη γη, αυτό που θα σας ζητήσω
περισσότερο θα είναι όλα όσα ζητήσατε και
κάνατε προς όφελος των συνανθρώπων σας.
Τότε θα θυμάστε τα λόγια Μου εκείνη την
ημέρα. (36,17)
196. Στη Δεύτερη Εποχή, η ανθρωπότητα Μου
έδωσε έναν ξύλινο σταυρό στον οποίο οι
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άνθρωποι Με καταδίκασαν σε μαρτύριο.
Αλλά στο πνεύμα Μου κουβαλούσα ένα άλλο,
βαρύτερο και πιο αιματηρό: αυτό των
ατελειών σας και της αχαριστίας σας.
197 Θα μπορούσατε να κουβαλάτε στους
ώμους σας έναν σταυρό αγάπης και θυσίας
για τον πλησίον σας και έτσι να εισέλθετε
στην Παρουσία Μου; Βλέπετε, γι' αυτό σας
έστειλα στη γη- επομένως, η επιστροφή σας
θα γίνει όταν έρθετε ενώπιόν Μου με μια
αποστολή που έχει εκπληρωθεί. Αυτός ο
σταυρός θα είναι το κλειδί που θα σας ανοίξει
τις πύλες της υποσχόμενης Βασιλείας. (67,17 18)
198. Δεν σας ζητώ να αφήσετε τα πάντα πίσω
σας, όπως ζήτησα από εκείνους που Με
ακολούθησαν στη Δεύτερη Εποχή. Ανάμεσά
τους, κάποιοι άφησαν τους γονείς τους, άλλοι
τους συντρόφους τους- άφησαν τα σπίτια
τους, τις ακτές τους, τις ψαρόβαρκες και τα
δίχτυα τους- άφησαν όλα αυτά για να
ακολουθήσουν τον Ιησού. Ούτε σας λέω ότι
είναι απαραίτητο να χύσετε το αίμα σας αυτή
τη στιγμή. (80, 13)
199. Καταλάβετε ότι πρέπει να
μεταμορφωθείτε πνευματικά και σωματικά,
ότι πολλά από τα έθιμα και τις παραδόσεις
σας - κληρονομιά από τους προγόνους σας πρέπει να εξαφανιστούν από τη ζωή σας για
να δώσουν χώρο στην πνευματοποίηση. (63,
15)
200. 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;
201 Κάποιοι όμως κατανοούν το ιδανικό που
ο Δάσκαλος εμπνέει στους μαθητές του, και
αυτοί θα σπεύσουν να ακολουθήσουν τις
υποδείξεις του. (261,38)
202. Αν πραγματικά επιθυμείτε να γίνετε
δάσκαλοι στην πνευματοποίηση, πρέπει να
είστε επίμονοι, υπομονετικοί, μελετητικοί και
προσεκτικοί, γιατί τότε θα έχετε την ευκαιρία
να θερίσετε σιγά-σιγά, κατά μήκος της
πορείας σας, τους καρπούς των έργων σας, με
τους οποίους θα συσσωρεύετε εμπειρία, η
οποία είναι φως, η οποία είναι γνώση της
αληθινής ζωής. (172, 9)

203. Φέρνω ένα νέο μάθημα μέσω του
οποίου θα μάθετε να ζείτε πνευματικά στη γη,
που είναι η αληθινή ζωή που προορίζει ο
Θεός για τους ανθρώπους.
204. Σας έχω ήδη πει ότι "πνευματοποίηση"
δεν σημαίνει φανατισμός, ούτε θρησκευτικός
φανατισμός, ούτε υπερφυσικές πρακτικές.
Πνευματοποίηση σημαίνει αρμονία του
πνεύματος με το σώμα, τήρηση των θεϊκών
και ανθρώπινων νόμων, απλότητα και
καθαρότητα στη ζωή, απόλυτη και βαθιά
πίστη στον Πατέρα, εμπιστοσύνη και χαρά
στην υπηρεσία του Θεού στον πλησίον,
ιδανικά τελειότητας των ηθών και του
πνεύματος. (279, 65 - 66)
205 Αναρωτιέστε ποιο είναι το νόημα των
"επτά σκαλοπατιών της ουράνιας σκάλας",
και ο Δάσκαλός σας σας λέει με βεβαιότητα:
Ο αριθμός επτά σημαίνει πνευματικότητα,
είναι η πνευματικότητα που θέλω να δω στον
εκλεκτό λαό Μου, τον Ισραήλ.
206. Πρέπει να έρχεστε σε Μένα με όλες τις
αρετές και τις ανεπτυγμένες ικανότητές σας.
Στο έβδομο στάδιο, ή στάδιο της εξέλιξής σας,
θα φτάσετε σε Μένα και θα δείτε τον Ουρανό
να ανοίγει τις πύλες του για να σας υποδεχτεί.
(340, 6)
207. Πρώτα απ' όλα, καταλάβετε ότι όσο οι
άνθρωποι δεν φτάνουν στην πλήρη
πνευματοποίηση, θα έχουν ανάγκη από
υλικές εκκλησίες και θα τοποθετούν μπροστά
στα μάτια τους γλυπτά ή εικόνες που θα τους
κάνουν να αισθάνονται την παρουσία μου.
208. Μπορείτε να μετρήσετε το βαθμό
πνευματοποίησης ή "υλισμού" των
ανθρώπων από τη φύση της θρησκευτικής
τους λατρείας. Ο υλιστής Με αναζητά στα
πράγματα της γης, και όταν δεν Με βλέπει
σύμφωνα με τις επιθυμίες του, Με
αναπαριστά με κάποιο τρόπο για να νιώσει
ότι Με έχει μπροστά του.
209. Αυτός που Με κατανοεί ως Πνεύμα Με
αισθάνεται μέσα του, έξω του και σε όλα όσα
τον περιβάλλουν, επειδή έχει γίνει ο δικός
Μου ναός. (125, 49 - 51)
210. Προσφέρετε Μου πνευματική λατρεία
και μην είστε σαν εκείνους που χτίζουν
εκκλησίες και βωμούς καλυμμένους με χρυσό
και πολύτιμους λίθους, σαν εκείνους που
κάνουν μακρά προσκυνήματα, τιμωρώντας
τους εαυτούς τους με ωμά και σκληρά
μαστιγώματα, πέφτοντας στα γόνατά τους με
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χειροκροτήματα και λιτανείες προσευχής, και
παρόλα αυτά δεν έχουν καταφέρει να
παραδώσουν την καρδιά τους σε Μένα. Σας
νουθέτησα μέσω της συνείδησης, και γι' αυτό
σας λέω: όποιος μιλάει και μιλάει για ό,τι έχει
κάνει και το διατυμπανίζει, δεν έχει καμιά
αξία μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα. (115, 9)
211. Για να εκπληρώσετε τον νόμο μου,
πρέπει να προσεύχεστε, υψώνοντας πάντοτε
το πνεύμα σας στον Πατέρα σας.
212. Είδα ότι για να προσεύχεστε, προτιμάτε
να αναζητάτε τη μοναξιά και τη σιωπή, και
καλά κάνετε αν αναζητάτε έμπνευση μέσω
της προσευχής ή αν θέλετε να Με
ευχαριστήσετε. Αλλά ομοίως σας λέω να
προσεύχεστε σε όποια κατάσταση κι αν
βρίσκεστε, ώστε στις πιο δύσκολες στιγμές
της ζωής σας να ξέρετε πώς να επικαλεστείτε
τη βοήθειά Μου χωρίς να χάσετε την
ψυχραιμία, τον αυτοέλεγχο, την πίστη στην
παρουσία Μου και την εμπιστοσύνη στον
εαυτό σας. (40, 34 - 35)
213 Σιωπηλά, πείτε Μου τα βάσανά σας,
εμπιστευτείτε Μου τις επιθυμίες σας. Αν και
γνωρίζω τα πάντα, θέλω να μάθετε σιγά-σιγά
να διατυπώνετε τη δική σας προσευχή μέχρι
να είστε έτοιμοι να ασκήσετε τον τέλειο
διάλογο του πνεύματός σας με τον Πατέρα.
(110, 31)
214. Έχετε αποκτήσει επίγνωση του
αποτελέσματος που έχει η προσευχή και
έχετε κατανοήσει την τεράστια δύναμη που
ενυπάρχει σε αυτήν όταν την στέλνετε - τόσο
για να αποτρέψετε μια πνευματική ανάγκη
όσο και για να ζητήσετε την επίλυση μιας
υλικής ανάγκης.
215. Θυμηθείτε ότι συχνά αρκούσε να
προφέρετε τη λέξη "Πατέρας" για να κάνετε
ολόκληρη την ύπαρξή σας να τρέμει και την
καρδιά σας να αισθάνεται πλημμυρισμένη
από την παρηγοριά που δίνει η αγάπη του.
216. Να ξέρετε ότι κάθε φορά που η καρδιά
σας Με καλεί με θέρμη, το πνεύμα Μου
τρέμει επίσης από χαρά.
217 Όταν Με αποκαλείτε "Πατέρα", όταν
αυτό το όνομα ξεπηδά από μέσα σας, η φωνή
σας θα ακουστεί στον Ουρανό και θα
αρπάξετε κάποιο μυστικό από τη Θεία Σοφία.
(166, 49 - 51)
218. Είναι απαραίτητο να μάθετε να ζητάτε,
να περιμένετε και να λαμβάνετε, και να μην
ξεχνάτε ποτέ να μεταδίδετε αυτά που σας

παραχωρώ, που είναι η μεγαλύτερη αξία.
Προσευχηθείτε για εκείνους που πεθαίνουν
μέρα με τη μέρα στον πόλεμο. Θα
παραχωρήσω σε όσους προσεύχονται με
καθαρή καρδιά ότι πριν από το 1950 όλοι
όσοι έχουν πέσει στον πόλεμο θα
αναστηθούν πνευματικά στο φως. (84, 53)
219 Σήμερα είστε ακόμα μαθητές και δεν
είστε πάντα σε θέση να καταλάβετε το
μάθημά μου. Αλλά προς το παρόν, μιλήστε
στον Θεό με την καρδιά σας, με τις σκέψεις
σας, και Εκείνος θα σας απαντήσει στα βάθη
της ύπαρξής σας. Το μήνυμά Του, που θα
μιλήσει στη συνείδησή σας, θα είναι μια
καθαρή, σοφή, αγαπητική φωνή, την οποία
θα ανακαλύψετε σιγά-σιγά και στην οποία θα
συνηθίσετε αργότερα. (205, 47)
220. Μην εκπλαγείτε ούτε αγανακτήσετε όταν
σας λέω ότι όλη η λαμπρότητα, η δύναμη και
η μεγαλοπρέπεια των θρησκευτικών σας
κοινοτήτων πρέπει να εξαφανιστούν, και ότι όταν αυτό συμβεί - το πνευματικό τραπέζι θα
είναι ήδη στρωμένο, στο οποίο θα τραφούν
τα πλήθη που πεινούν για αγάπη και αλήθεια.
221. Πολλοί άνθρωποι, όταν ακούσουν αυτά
τα λόγια, θα αρνηθούν ότι είναι δικά μου.
Αλλά τότε θα τους ρωτήσω γιατί είναι
αγανακτισμένοι και τι υπερασπίζονται στην
πραγματικότητα; Η ζωή τους; Το
υπερασπίζομαι αυτό. Ο νόμος μου; Κι εγώ,
επίσης, το παρακολουθώ.
222 Μη φοβάστε, γιατί κανείς δεν θα πεθάνει
υπερασπιζόμενος τον αγώνα μου- μόνο το
κακό θα πεθάνει, γιατί το καλό, η αλήθεια και
η δικαιοσύνη θα διαρκέσουν για πάντα. (125,
54 - 56)
223. Σας φαίνεται απίστευτο το γεγονός ότι
αυτός ο επιστημονικός και υλιστικός κόσμος
θα πρέπει και πάλι να αισθάνεται κλίση προς
την πνευματοποίηση; Σας λέω ότι τίποτα δεν
είναι απίστευτο, επειδή η δύναμή μου είναι
απεριόριστη. Η εσωτερική ανύψωση, η πίστη,
το φως και η καλοσύνη είναι πιο επιτακτική
ανάγκη για το πνεύμα από ό,τι το φαγητό, το
ποτό και ο ύπνος για το σώμα σας.
224. Ακόμα και αν τα χαρίσματα, οι
ικανότητες και οι ιδιότητες του πνεύματος
έχουν αδρανήσει για μεγάλο χρονικό
διάστημα, με το κάλεσμά μου θα ξυπνήσουν
και θα προκαλέσουν την επιστροφή στους
ανθρώπους της πνευματοποίησης με όλα τα
θαύματα και τις αποκαλύψεις της, οι οποίες
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θα είναι μεγαλύτερες από εκείνες των
περασμένων εποχών, γιατί τώρα είστε
καλύτερα σε θέση να τις κατανοήσετε. (159, 7
– 8)

233 Υπόκειστε στο νόμο της εξέλιξης, αυτός
είναι ο λόγος των μετενσαρκώσεών σας.
Μόνο που το πνεύμα μου δεν χρειάζεται να
εξελιχθεί: Είμαι αμετάβλητος.
234. Από την αρχή σας έδειξα τη σκάλα στην
οποία πρέπει να ανέβουν τα πνευματικά όντα
για να Με φτάσουν. Σήμερα δεν ξέρετε σε
ποιο επίπεδο ύπαρξης βρίσκεστε, αλλά όταν
πετάξετε το κέλυφός σας, θα γνωρίζετε το
βαθμό εξέλιξής σας. Μη σταματάτε, γιατί θα
γίνετε εμπόδιο για εκείνους που θα έρθουν
μετά από εσάς.
235. Να είστε ενωμένοι στο πνεύμα, παρόλο
που κατοικείτε σε διαφορετικά επίπεδα, και
μια μέρα θα ενωθείτε στο έβδομο επίπεδο, το
υψηλότερο, και θα απολαύσετε την αγάπη
μου. (8, 25 - 27)
236. Σας είπα ότι δεν ήρθατε στη γη μόνο μία
φορά, αλλά ότι το πνεύμα σας έχει πάρει
σωματικά περιβλήματα τόσες φορές όσες
ήταν απαραίτητες για την ανάπτυξη και την
τελειοποίησή του. Τώρα πρέπει να προσθέσω
ότι εξαρτάται επίσης από εσάς αν ο χρόνος
είναι μικρότερος ή μεγαλύτερος για να
φτάσετε στο στόχο, ανάλογα με την επιθυμία
σας. (97, 61)
237. Ποιος από εσάς μπορεί να αποδείξει ότι
δεν υπήρξε πριν από αυτή τη ζωή; Ποιος από
εκείνους που είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα
ζήσουν μια ακόμη ενσάρκωση μπορεί να
αποδείξει ότι ο λογαριασμός τους με τον
Πατέρα έχει εκκαθαριστεί και ότι
εξακολουθούν να έχουν αξιώσεις στην
πλευρά του "έχω";
238. Κανείς δεν γνωρίζει το επίπεδο
τελειότητας στο οποίο βρίσκεται. Επομένως,
αγωνιστείτε, αγαπήστε και επιμείνετε μέχρι
τέλους. (46, 58 - 59)
239 Για να μπορέσω να σας δώσω αυτές τις
νέες αποκαλύψεις, ήταν απαραίτητο ότι κατά
τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που
μεσολαβούσε μεταξύ της εκδήλωσής Μου
στην ανθρωπότητα ως άνθρωπος και του
ερχομού Μου στο πνεύμα αυτή τη στιγμή,
περάσατε από πολλές μετενσαρκώσεις στη
γη, έτσι ώστε το πνεύμα σας να ξέρει πώς να
ανταποκρίνεται όταν σας ζητούσα το
προηγούμενο μάθημα, και όταν του έδινα
νέες αποκαλύψεις, θα ήταν σε θέση να τις
κατανοήσει. (13, 52)
240 Πόσες φορές θα πρέπει να επιστρέψετε
στη γη για να έχετε ένα σώμα μέσω του

Ανάπτυξη
225. Όπως βλέπετε το σώμα του ανθρώπου
να εξελίσσεται, έτσι εξελίσσεται και το
πνεύμα μέσα σε αυτό. Αλλά το σώμα συναντά
ένα όριο στην ανάπτυξή του, ενώ το πνεύμα
χρειάζεται πολλά σώματα και την αιωνιότητα
για να φτάσει στην τελειότητά του. Αυτός
είναι ο λόγος της μετενσάρκωσής σας.
226 Γεννηθήκατε αγνοί, απλοί και καθαροί,
σαν σπόρος, από το πατρικό και μητρικό
δημιουργικό πνεύμα του Θεού. Αλλά μην
κάνετε λάθος, γιατί το να είσαι αγνός και
απλός δεν είναι το ίδιο με το να είσαι μεγάλος
και τέλειος.
227 Μπορείτε να το συγκρίνετε με ένα παιδί
που μόλις γεννήθηκε και ένα έμπειρο άτομο
που διδάσκει παιδιά.
228. Αυτό θα είναι το πεπρωμένο σας σε όλα
τα στάδια της ζωής σας, μόλις αναπτυχθεί το
πνεύμα σας. Αλλά πόσο αργά προοδεύει το
πνεύμα σας! (212, 57 – 60)
229 Μελετήστε, σκεφτείτε προσεκτικά- γιατί
μερικοί μπερδεύονται στη σκέψη πώς είναι
δυνατόν - αν το πνεύμα σας είναι ένα
σωματίδιο της Θεϊκότητάς μου - να υποφέρει;
Και αν το φως του πνεύματος είναι μια σπίθα
του φωτός του Αγίου Πνεύματος - πώς μπορεί
να δει τον εαυτό του προσωρινά τυλιγμένο
στο σκοτάδι;
230 Συνειδητοποιήστε ότι αυτός ο δρόμος
ανάπτυξης έχει σκοπό να αποκτήσετε επαρκή
αξία προς τον Θεό, με την οποία θα
μπορέσετε να μεταμορφώσετε το πνεύμα σας
από έναν αδαή και υπανάπτυκτο νου σε ένα
μεγάλο πνεύμα φωτός στα δεξιά του Πατέρα.
(231, 12)
231 Θέλω να είσαι καλός, και επιπλέον, είναι
επιθυμία μου να γίνεις τέλειος. Διότι, αν και
είστε ασήμαντοι στην εμφάνιση, είστε
μεγαλύτεροι από τα υλικά πράγματα και τους
κόσμους, επειδή έχετε αιώνια ζωή, είστε μια
σπίθα του φωτός μου.
232. Είστε πνευματικά όντα. Πρέπει να ξέρετε
τι είναι το πνεύμα, ώστε να μπορείτε να
καταλάβετε γιατί σας καλώ στο μονοπάτι της
τελειότητας. (174,60 u.)
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οποίου θα αποκαλύπτετε με ολοένα και
μεγαλύτερη σαφήνεια το μήνυμα που
φέρνετε στον κόσμο;
241 Αφήστε το πνεύμα σας, όπως ο
κορυδαλλός, να βιώσει και να απολαύσει την
άνοιξή του σε αυτή τη ζωή, και αφήστε το να
βρει στο προσκύνημά του την απαραίτητη
εμπειρία για να επιστρέψει σε Μένα.
242 Ενώ οι πλούσιοι συσσωρεύουν
θησαυρούς που είναι πολύ φθαρτοί, εσείς
πρέπει να συσσωρεύετε εμπειρία, αληθινή
γνώση. (142, 72)
243 Αυτή τη στιγμή θα πολεμήσετε ενάντια
στην άγνοια μιας ανθρωπότητας που, αν και
υλοποιημένη σε όλους τους τομείς, είναι
λιγότερο σκληρή και πιο εξελιγμένη χάρη στις
εμπειρίες που έχει αποκτήσει στις
προηγούμενες ενσαρκώσεις της.
244 Αν γνωρίζετε σήμερα κάποιον που δεν
κατανοεί και δεν εκφράζει τη λατρεία του
Θεού όπως κάνουν οι πλειοψηφίες -αν και
αυτό σας αποξενώνει και σας προσβάλλειδεν φωνάζετε πλέον να καεί ζωντανός. (14, 21
- 22)
245. Φοβάστε να μιλήσετε στους
συνανθρώπους σας για τη μετενσάρκωση του
πνεύματος; Δεν είστε πεπεισμένοι για την
αγαπητική δικαιοσύνη που περιέχει;
246. Συγκρίνετε αυτή τη μορφή εξιλέωσης με
εκείνη της αιώνιας τιμωρίας στην αδιάκοπη
φωτιά της κόλασης, μια αντίληψη που
χρησιμοποιείται από την ανθρωπότητα για να
εκφοβίσει το πνεύμα των ανθρώπων. Πείτε
Μου ποιο από αυτά τα δύο είδη σας δίνει την
ιδέα μιας θείας, τέλειας και ελεήμονος
δικαιοσύνης.
247 Το ένα αποκαλύπτει σκληρότητα,
απέραντη μνησικακία, εκδίκηση- το άλλο
περιέχει μόνο συγχώρεση, πατρική αγάπη,
ελπίδα για την επίτευξη της αιώνιας ζωής.
Πόσο μεγάλη είναι η διαστρέβλωση που
έχουν υποστεί οι διδασκαλίες μου ως
αποτέλεσμα κακών ερμηνειών!
248. Σας προετοιμάζω για τη μάχη, διότι
γνωρίζω ότι θα πολεμηθείτε εξαιτίας αυτών
που θα διδάξετε. Αλλά αν οι συνάνθρωποί
σας που σας πολεμούν αυτή τη στιγμή
αιφνιδιάζονταν από το θάνατο και τους
ρωτούσα - όταν πεθάνουν στην αμαρτία - τι
προτιμούν: την αιώνια φωτιά στην οποία
πιστεύουν ή την ευκαιρία να εξαγνιστούν σε
μια νέα ζωή - πραγματικά, σας λέω, θα

προτιμούσαν τη δεύτερη λύση, ακόμη και αν,
τυφλωμένοι από φανατισμό, θα έπρεπε να
την είχαν πολεμήσει στη ζωή τους. (120, 15 17)
249 Αρκεί να ξέρετε - όπως σας είπα στο λόγο
μου - ότι η μετενσάρκωση του πνεύματος
είναι αλήθεια, και ήδη ένα φως ανάβει στις
καρδιές σας, και θαυμάζετε ακόμα
περισσότερο την αγαπητική μου δικαιοσύνη.
250 Συγκρίνετε τις θεωρίες και τις
διαφορετικές ερμηνείες που έχουν δώσει οι
ομολογίες σε αυτά τα δόγματα και
αποφασίστε για εκείνη που περιέχει τη
μεγαλύτερη δικαιοσύνη και έχει τη
μεγαλύτερη λογική.
251. Αλλά αληθινά σας λέω, αυτή είναι μία
από τις αποκαλύψεις που θα διεγείρουν
περισσότερο το πνεύμα σε αυτή την εποχή,
κατά την οποία αφυπνίζεται η εσωτερική
γνώση αυτής της μεγάλης αλήθειας. (63, 76)
252 Πρέπει να επιβεβαιώσετε ότι η
μετενσάρκωση του πνεύματος είναι μία από
τις μεγάλες αλήθειες που πρέπει να γνωρίζει
και να πιστεύει η ανθρωπότητα.
253. Κάποιοι το υποψιάζονται, το
αποδέχονται και το πιστεύουν από
διαίσθηση, ως κάτι που δεν θα μπορούσε να
λείπει από την αγαπητική μου δικαιοσύνη
προς τους ανθρώπους. Αλλά θα υπάρξουν
επίσης πολλοί που θα σας αποκαλέσουν
βλάσφημους και ψεύτες.
254. Μην ανησυχείτε, το ίδιο συνέβη και
στους αποστόλους μου όταν κήρυξαν την
ανάσταση από τους νεκρούς, όπως δίδαξε ο
Ιησούς. Οι ιερείς και οι δικαστές τους έριξαν
στη φυλακή επειδή κήρυτταν τέτοιες
διδασκαλίες.
Αργότερα, ο κόσμος αποδέχθηκε αυτή την
αποκάλυψη, αν και μπορώ να σας
διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν σε θέση να
κατανοήσει το πλήρες νόημα αυτής της
διδασκαλίας, έτσι ώστε είναι απαραίτητο να
έρθω αυτή τη στιγμή και να σας διδάξω ότι η
"ανάσταση της σάρκας" μπορεί να
αναφέρεται μόνο στη μετενσάρκωση του
πνεύματος, αφού αυτή είναι η ουσία και ο
λόγος της ζωής - αυτό που είναι στην
πραγματικότητα αιώνιο. Για ποιο λόγο θα
έπρεπε να αναστηθούν τα νεκρά σώματα,
αφού δεν ήταν παρά τα φθαρτά ενδύματα
του πνεύματος;
353

256. Η σάρκα βυθίζεται στη γη και
αναμειγνύεται με αυτήν. Εκεί εξαγνίζεται,
μεταμορφώνεται και ανεβαίνει αδιάκοπα σε
νέα ζωή, ενώ το πνεύμα συνεχίζει να
ανεβαίνει, συνεχίζει να προχωρά προς την
τελειότητα, και όταν επιστρέφει στη γη είναι
γι' αυτό μια ανάσταση στην ανθρώπινη ζωή,
και επίσης για το νέο σωματικό του
περίβλημα είναι μια ανάσταση σε ένωση με
το πνεύμα.
257. Αλλά το υλικό δεν είναι άφθαρτης
φύσης, ενώ το πνευματικό είναι, γι' αυτό και
σας λέω ξανά ότι το πνεύμα σας είναι αυτό
που αναζητώ, που διδάσκω και που θέλω να
έχω μαζί Μου. (151,56 - 58)
258. Το πνεύμα σας σέρνει πίσω του μια
αλυσίδα που δημιουργήθηκε από τις ζωές
που σας έδωσα ως ευκαιρίες για την
τελειοποίησή σας, τις οποίες δεν
χρησιμοποιήσατε. Κάθε ύπαρξη αποτελεί
έναν κρίκο στην αλυσίδα. Αλλά αν
ευθυγραμμίσετε τη ζωή σας σύμφωνα με τις
διδασκαλίες Μου, αν τηρείτε τον Νόμο, δεν
θα έρχεστε πλέον σε αυτόν τον κόσμο για να
υποφέρετε.
259. Αν αφήσετε τον χρόνο να περάσει χωρίς
να μελετήσετε τον λόγο Μου, Εγώ, που είμαι
ο χρόνος, θα σας εκπλήξω. Μελετήστε για να
μπορέσετε να πάρετε τη θέση σας στο Έργο
Μου.
260. Θέλω να σταματήσει η έλλειψη
κατανόησης και οι διαφορετικές απόψεις για
τη θεότητά μου. Καταλάβετε ότι όλοι έχετε
προέλθει από έναν Θεό. (181, 63 - 65)
261 Σκεφτείτε το σύμπαν και εκτιμήστε το σε
όλη του την τελειότητα και την ομορφιά.
Δημιουργήθηκε ώστε τα παιδιά του Κυρίου να
εμπνέονται από αυτήν και να βλέπουν σε
αυτήν την εικόνα του Πατέρα. Αν
αντιληφθείτε έτσι τη δημιουργία, θα
υψώσετε το μυαλό σας στη θεϊκότητά μου.
(169, 44)
262 Το φως αυτής της εποχής σπάει το
σκοτεινό πέπλο που τύλιγε το πνεύμα των
ανθρώπων- σπάει τις αλυσίδες που το είχαν
δεσμεύσει και το εμπόδιζαν να φτάσει στον
αληθινό δρόμο.
263. Αληθινά σας λέω: Μη νομίζετε ότι η
Διδασκαλία Μου απαγορεύει την εξερεύνηση
όλων των πεδίων της γνώσης, αφού Εγώ είμαι
εκείνος που ξυπνά το ενδιαφέρον σας, το
θαυμασμό σας και την περιέργειά σας. Γι'

αυτό σας έδωσα την ικανότητα της σκέψης,
ώστε να κινείται ανεμπόδιστα προς την
κατεύθυνση που επιθυμεί.
264. Σας έδωσα το φως της νοημοσύνης, ώστε
να μπορείτε να καταλάβετε τι βλέπετε στο
μονοπάτι σας. Γι' αυτό σας λέω: ανακαλύψτε,
ερευνήστε, αλλά βεβαιωθείτε ότι η
προσέγγισή σας για τη διείσδυση στα
μυστήριά Μου είναι σεβαστική και ταπεινή,
γιατί τότε θα είναι πραγματικά επιτρεπτή.
265. Δεν σας απαγόρευσα να γνωρίζετε τα
βιβλία που έχουν γράψει οι άνθρωποι, αλλά
πρέπει να εκπαιδευτείτε για να μην
σκοντάψετε και πέσετε σε πλάνη. Τότε θα
μάθετε πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος τη ζωή του
και τον αγώνα του και πόσο μακριά έχει
φτάσει.
266. Τότε, όταν είστε έτοιμοι, πρέπει να
στραφείτε στην πηγή των διδασκαλιών και
των αποκαλύψεων Μου, ώστε να σας δείξω
το μέλλον και τον στόχο που σας περιμένει.
(179, 22 - 23)
267. Σας διαβεβαιώνω: Αν αναλάβετε να
διεισδύσετε με ενδιαφέρον και αγάπη στο
νόημα αυτών των διδασκαλιών, θα
ανακαλύψετε σε κάθε στροφή αληθινά
θαύματα πνευματικής σοφίας, τέλειας
αγάπης και θείας δικαιοσύνης. Αλλά αν
κοιτάξετε αυτές τις αποκαλύψεις με
αδιαφορία, δεν θα μάθετε όλα όσα
περιέχουν.
268 Μην προσπερνάτε την εκδήλωσή μου,
όπως πολλοί από εσάς προσπερνάτε τη ζωή:
βλέπετε χωρίς να βλέπετε, ακούτε χωρίς να
ακούτε και σκέφτεστε χωρίς να
καταλαβαίνετε. (333,11 - 12)
269. Δεν θέλω να μελετάτε το πνεύμα Μου ή
οτιδήποτε ανήκει στο πνευματικό σαν να ήταν
υλικά αντικείμενα. Δεν θέλω να Με μελετάτε
με τον τρόπο των επιστημόνων, γιατί θα
πέσετε σε μεγάλα και θλιβερά λάθη. (276, 17)
270. Όλη η διδασκαλία Μου έχει σκοπό να
σας κάνει να δείτε όλα όσα περιέχει η ύπαρξή
σας, γιατί από αυτή τη γνώση γεννιέται το
φως για να βρείτε το δρόμο που οδηγεί στο
Αιώνιο, στο Τέλειο, στο Θεό. (262, 43)
Καθαρισμός και τελείωση
271 Σήμερα Μου παρουσιάζετε τα βάσανά
σας για να τα ανακουφίσω, και στην
πραγματικότητα σας λέω ότι αυτό είναι το
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καθήκον Μου, ότι έχω έρθει γι' αυτό, επειδή
είμαι ο Θείος Ιατρός.
272. Αλλά προτού το θεραπευτικό μου
βάλσαμο δράσει στις πληγές σας, προτού το
χάδι μου φτάσει σε σας, συγκεντρωθείτε στον
εαυτό σας και εξετάστε τον πόνο σας,
ερευνήστε τον, σκεφτείτε τον διεξοδικά για
όσο χρόνο χρειαστεί, έτσι ώστε από αυτόν τον
στοχασμό να πάρετε το μάθημα που περιέχει
αυτή η εξέταση, καθώς και τη γνώση που
κρύβεται σε αυτόν και που πρέπει να
γνωρίζετε. Αυτή η γνώση θα είναι εμπειρία,
θα είναι πίστη, θα είναι μια ματιά στο
πρόσωπο της αλήθειας, θα είναι η εξήγηση
πολλών δοκιμασιών και μαθημάτων που δεν
έχετε καταλάβει.
273 Εξερευνήστε τον πόνο σαν να ήταν κάτι
απτό, και θα ανακαλύψετε σε αυτόν τον
όμορφο σπόρο της εμπειρίας, το μεγάλο
μάθημα της ύπαρξής σας, γιατί ο πόνος έχει
γίνει ο δάσκαλος στη ζωή σας.
274 Όποιος θεωρεί τον πόνο δάσκαλο και
ακούει με πραότητα τις προτροπές του για
ανανέωση, μετάνοια και διόρθωση, θα
γνωρίσει αργότερα την ευτυχία, την ειρήνη
και την υγεία.
275 Εξετάστε προσεκτικά τον εαυτό σας και
θα δείτε πόσα οφέλη θα αποκομίσετε από
αυτό. Θα αναγνωρίζετε τις ελλείψεις και τις
ατέλειές σας, θα τις διορθώνετε και, ως εκ
τούτου, θα πάψετε να είστε κριτές των άλλων.
(8, 50 - 53)
276. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το θέλω
και εσύ θα είσαι αγνή. Αλλά ποια θα ήταν η
αξία αν ήμουν εγώ αυτός που σας καθάρισε;
Ας επανορθώσει ο καθένας για τις
παραβάσεις του ενάντια στο Νόμο Μου, αυτό
είναι η αξία. Γιατί τότε θα ξέρετε πώς να
αποφύγετε τις πτώσεις και τα λάθη στο
μέλλον, γιατί ο πόνος θα σας τα θυμίζει.
277 Αν υπάρχει ειλικρινής μετάνοια μεταξύ
της παράβασης που διαπράχθηκε και των
φυσικών συνεπειών της, ο πόνος δεν θα σας
φτάσει, γιατί τότε θα είστε ήδη αρκετά
δυνατοί για να αντέξετε τη δοκιμασία με
παράδοση.
278. Ο κόσμος πίνει ένα πολύ πικρό ποτήριόμως δεν τον έχω τιμωρήσει. Αλλά μετά τον
πόνο της θα έρθει σε Μένα που την καλεί.
Τότε εκείνοι που ήταν αχάριστοι θα ξέρουν
πώς να ευχαριστούν Εκείνον που έχει

περιλούσει την ύπαρξή τους μόνο με
ευεργεσίες. (33, 30 - 31)
279 Απομακρύνετε την υπερβολική αγάπη για
το σώμα σας και ελεήστε το πνεύμα σας,
βοηθώντας το να εξαγνιστεί και να εξυψωθεί.
Όταν το πετύχετε αυτό, θα βιώσετε πόσο
δυνατοί θα είστε στο μυαλό και στο σώμα.
280. Θυμηθείτε, αν το μυαλό είναι άρρωστο πώς θα μπορούσε να υπάρχει ειρήνη στην
καρδιά; Και αν υπάρχουν τύψεις στο πνεύμα μπορεί να απολαύσει την ειρήνη; (91, 72 - 73)
281 Αν αυτή η γη σας έδινε όλα όσα
επιθυμείτε, αν δεν υπήρχαν οι μεγάλες
πνευματικές δοκιμασίες σε αυτήν - ποιος από
εσάς θα επιθυμούσε τότε να έρθει στη
βασιλεία μου;
282 ούτε να βλασφημείτε ούτε να καταριέστε
τον πόνο, αφού εσείς τον δημιουργήσατε με
τις παραβάσεις σας. Αντέξτε το με υπομονή,
και θα σας εξαγνίσει και θα σας βοηθήσει να
έρθετε πιο κοντά σε Μένα.
283. Συνειδητοποιείτε πόσο ισχυρή είναι η
ρίζα σας στις δόξες και τις ικανοποιήσεις
αυτού του κόσμου; Λοιπόν, θα έρθει η στιγμή
που η επιθυμία να σας απομακρύνουν από
αυτό θα είναι πολύ ισχυρή.
284 Όποιος είναι σε θέση να περάσει τις
δοκιμασίες του μέσω της πνευματικής
ανύψωσης, βιώνει την ειρήνη σε αυτή την
υπέρβαση. Όποιος περπατάει στη γη με τα
μάτια στραμμένα στον ουρανό, δεν
σκοντάφτει, ούτε τα πόδια του πληγώνονται
από τα αγκάθια στο δρόμο της εξιλέωσης.
(48, 53 - 55 o)
285. Εκπληρώστε το πεπρωμένο σας! Μην
επιθυμείτε να επιστρέψετε σε Μένα χωρίς
πρώτα να έχετε διανύσει το δρόμο που σας
έδειξα, γιατί θα ήταν οδυνηρό για σας να
δείτε λεκέδες στο πνεύμα σας που δεν έχει
ακόμη ξεπλυθεί, επειδή δεν έχει φτάσει στο
τέλος της εξιλέωσής του.
286 Οι μετενσαρκώσεις έχουν περάσει από
πάνω σας, αλλά πολλοί από εσάς δεν έχετε
εκτιμήσει την άπειρη χάρη και αγάπη που σας
έχει χαρίσει ο Πατέρας μαζί τους.
287. Σκεφτείτε: όσο μεγαλύτερος είναι ο
αριθμός των ευκαιριών, τόσο μεγαλύτερη
είναι η ευθύνη σας, και αν αυτές οι ευκαιρίες
δεν αξιοποιηθούν, με κάθε μία από αυτές θα
αυξάνεται το βάρος της εξιλέωσης και της
αντισταθμιστικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι το
βάρος, του οποίου το αβάσταχτο βάρος
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πολλά όντα δεν κατανοούν και το οποίο μόνο
η διδασκαλία μου μπορεί να σας
αποκαλύψει. (67, 46)
288 Αυτές οι δοκιμασίες στις οποίες ζουν οι
άνθρωποι είναι οι καρποί που θερίζουν τώρα
είναι το αποτέλεσμα της δικής τους σποράς μια συγκομιδή που μερικές φορές είναι το
αποτέλεσμα του σπόρου που έσπειραν τον
προηγούμενο χρόνο, και σε άλλες
περιπτώσεις ο καρπός αυτού που έσπειραν
χρόνια πριν ή σε άλλες ενσαρκώσεις. (178, 2)
289. Μη νομίζετε ότι οι συνέπειες της
ανυπακοής είναι άμεσες - όχι. Αυτό που σας
λέω, ωστόσο, είναι το εξής: αργά ή γρήγορα
θα πρέπει να λογοδοτήσετε για τα έργα σαςακόμη και αν μερικές φορές σας φαινόταν ότι
η παράβασή σας δεν είχε συνέπειες,
δεδομένου ότι ο χρόνος περνούσε και η
δικαιοσύνη Μου δεν έδινε κανένα σημάδι.
290. Αλλά ήδη γνωρίζετε από τον Λόγο Μου
ότι είμαι αμείλικτος ως Κριτής και ότι όταν
έρθει η κρίση σας, θα ανοίξετε τα μάτια σας
στο φως της συνείδησης. (298, 48)
291. Ω, πνευματικά όντα που Με ακούτε, μην
επιτρέπετε στα προβλήματα της γήινης ζωής
να αφήσουν το σημάδι τους πάνω σας, πολύ
περισσότερο να σας λυγίσουν. Αναζητήστε το
φως που περιέχει κάθε δοκιμασία, για να σας
βοηθήσει να γίνετε δυνατοί και μετριοπαθείς.
292 Αν το πνεύμα δεν καταφέρει να υποτάξει
το σώμα [την ψυχή], το τελευταίο θα το
λυγίσει και θα το κυριαρχήσει- για τον λόγο
αυτό τα πνευματικά όντα γίνονται αδύναμα
και πιστεύουν ότι πεθαίνουν μαζί με τη
σάρκα. (89, 11 - 12)
293 Έχετε βιώσει στη ζωή σας κάποιο
σωματικό πάθος που κατέλαβε όλο σας το
είναι και σας έκανε αδύνατο να ακούσετε τη
φωνή της συνείδησης, της ηθικής και της
λογικής;
294 Αυτό συνέβη όταν το πνεύμα είχε
βυθιστεί χαμηλότερα, διότι τότε οι πειρασμοί
και η δύναμη του θηρίου του κακού, που
κατοικεί στη σάρκα, το κατέκτησαν.
295 Και δεν είναι αλήθεια ότι όταν
καταφέρατε να απελευθερωθείτε από αυτό
το πάθος και να ξεπεράσετε την επιρροή του,
βιώσατε μια βαθιά αίσθηση ευτυχίας και
ειρήνης;
296 Αυτή η ειρήνη και η χαρά οφείλονται στη
νίκη του πνεύματος επί του σώματος - μια
νίκη που κερδήθηκε μέσα από έναν τεράστιο

αγώνα, μια "αιματηρή" εσωτερική μάχη.
Αρκούσε όμως που το πνεύμα άντλησε νέα
δύναμη και ανυψώθηκε, υποκινούμενο και
καθοδηγούμενο από τη συνείδηση, και ήδη
νίκησε τις παρορμήσεις της σάρκας [ψυχής]
και απελευθερώθηκε από το να παρασυρθεί
περαιτέρω στην καταστροφή.
297 Σ' αυτόν τον αγώνα, σ' αυτήν την
αποκήρυξη, σ' αυτήν τη μάχη εναντίον του
εαυτού σας, είδατε κάτι να πεθαίνει που
κατοικούσε μέσα σας χωρίς να είναι η ζωή
σας. Ήταν μόνο ένα ανούσιο πάθος. (186,18 19)
298 Συνειδητοποιήστε ότι έχετε τον πιο
ισχυρό εχθρό μέσα σας. Όταν τον νικήσετε,
θα δείτε κάτω από τα πόδια σας τον
"δράκοντα με τα επτά κεφάλια" για τον οποίο
σας μίλησε ο απόστολος Ιωάννης. Μόνο τότε
μπορείτε να πείτε με αλήθεια: "Μπορώ να
σηκώσω το πρόσωπό μου προς τον Κύριό
μου, για να Του πω: Κύριε, θα σε
ακολουθήσω". Γιατί τότε δεν θα το λένε μόνο
τα χείλη, αλλά το Πνεύμα. (73, 20)
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. (272,34)
300. Καταλάβετε ότι όλα τα βάσανα αυτής της
ζωής που ζείτε είναι συνέπειες των
ανθρώπινων αδυναμιών, γιατί εγώ που σας
αγαπώ δεν θα μπορούσα να σας προσφέρω
ένα τόσο πικρό ποτήρι.
301 Σας αποκάλυψα από τους πρώτους
χρόνους τον Νόμο ως έναν τρόπο με τον
οποίο μπορείτε να διαφυλάξετε τον εαυτό
σας από τις πτώσεις, από την καταστροφή και
από τον "θάνατο". (215, 65)
302. Σήμερα δεν είστε ακόμη σε θέση να
κατανοήσετε το νόημα των δοκιμασιών σας.
Τις θεωρείτε περιττές, άδικες και παράλογες.
Αλλά θα σας πω ακόμα πόση δικαιοσύνη και
διάκριση κρύβεται στον καθένα από αυτούς
όταν γεράσετε, και σε άλλους όταν περάσετε
τα κατώφλια αυτού του κόσμου και
κατοικήσετε στις πνευματικές περιοχές.
(301,44)
303 Σας ξαναλέω ότι αντιλαμβάνομαι κάθε
σκέψη και κάθε αίτημα, ενώ ο "κόσμος" δεν
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είναι σε θέση να δεχτεί την έμπνευσή Μου,
ούτε έχει προετοιμαστεί για να αφήσει τις
θεϊκές σκέψεις Μου να λάμψουν στο μυαλό
του, ούτε ακούει τη φωνή Μου όταν
ανταποκρίνομαι στο κάλεσμά του.
304 αλλά έχω εμπιστοσύνη σε σας,
πιστεύοντας σε σας, επειδή σας δημιούργησα
και σας προίκισα με πνεύμα που είναι σπίθα
από Μένα και με συνείδηση που είναι
ομοίωσή Μου.
305. Αν σας έλεγα ότι δεν περιμένω να
τελειοποιηθείτε, θα ήταν σαν να δήλωνα ότι
απέτυχα στο μεγαλύτερο έργο που έχει βγει
από τη Θεία Θέλησή Μου, και αυτό δεν
μπορεί να γίνει.
306. Ξέρω ότι ζείτε στην εποχή που το πνεύμα
σας θα βγει νικητής από όλους τους
πειρασμούς που συναντά στην πορεία του.
Μετά από αυτό, θα αναδυθεί γεμάτο φως σε
μια νέα ύπαρξη. (238, 52 - 54)

μιλάει για την απελευθέρωση του πνεύματός
σας.
311 Ο θάνατος του σώματός σας δεν σας
χωρίζει από τα όντα που σας εμπιστεύτηκαν,
ούτε σας απαλλάσσει από την πνευματική
ευθύνη που έχετε για εκείνους που ήταν
γονείς, αδέλφια ή παιδιά σας.
312 Καταλάβετε ότι για την αγάπη, για το
καθήκον, για τα συναισθήματα, με μια λέξη,
για το πνεύμα, ο θάνατος δεν υπάρχει. (70, 14
- 19)
313 Εργαστείτε με μεγάλο ζήλο, έτσι ώστε όταν έρθει ο θάνατος και κλείσετε τα μάτια
του σώματός σας για αυτή τη ζωή - το πνεύμα
σας να αισθανθεί ότι ανυψώνεται μέχρι να
φτάσει στο σπίτι που έχει επιτύχει με τις
αρετές του.
314. Οι μαθητές αυτού του έργου θα
βιώσουν, κατά την έναρξη του σωματικού
θανάτου, πόσο εύκολα σχίζονται οι δεσμοί
που συνδέουν το πνεύμα με το σώμα. Δεν θα
υπάρχει πόνος σε αυτό, επειδή πρέπει να
αφήσει τις ανέσεις της γης. Το πνεύμα δεν θα
περιπλανιέται σαν σκιά ανάμεσα στους
ανθρώπους, χτυπώντας από πόρτα σε πόρτα,
από καρδιά σε καρδιά με την επιθυμία για
φως, για αγάπη και ειρήνη. (133, 61 - 62)
315. Ανυψώστε το πνεύμα σας, ώστε να
βρίσκετε ευχαρίστηση μόνο στα αιώνια, τα
όμορφα και τα καλά. Αν δεν είναι έτσι, το
πνεύμα σας -υλοποιημένο από τη ζωή που
έχετε ζήσει- θα υποφέρει πολύ για να
αποκολληθεί από το σώμα του και από όλα
όσα αφήνει πίσω του- και θα περιπλανιέται
για ένα διάστημα με σύγχυση και πικρό πόνο
στους [πνευματικούς] χώρους μέχρι να
επιτύχει τον εξαγνισμό του.
316 Ζήστε στο νόμο μου, τότε δεν χρειάζεται
να φοβάστε το θάνατο. Αλλά μην τον
καλέσετε ή τον επιθυμήσετε πριν από την
ώρα του. Αφήστε τον να έρθει, γιατί πάντα
υπακούει στις εντολές μου. Φροντίστε να σας
βρει προετοιμασμένους, τότε θα εισέλθετε
στον πνευματικό κόσμο ως παιδιά του φωτός.
(56, 43 - 44)
317 Ζήστε ειρηνικά στα σπίτια σας, κάντε τα
ένα ιερό, έτσι ώστε όταν τα αόρατα όντα
εισέλθουν, περιπλανώμενα μπερδεμένα στην
"Πνευματική Κοιλάδα", να βρουν στην
ύπαρξή σας το φως και την ειρήνη που
αναζητούν, και να μπορέσουν να ανέλθουν
στο Πέραν. (41, 50)

Αυτή η πλευρά και η άλλη πλευρά των
γήινων πραγμάτων
307 Δουλέψτε για τον εαυτό σας, μην
περιμένετε τον θάνατο να σας αιφνιδιάσει
απροετοίμαστους. Τι έχετε προετοιμάσει για
τη στιγμή που θα επιστρέψετε στην
πνευματική ζωή; Θέλετε να εκπλαγείτε όσο
είστε ακόμα δεμένοι με αλυσίδες στην ύλη,
στα πάθη, στα γήινα αγαθά; Θέλετε να
εισέλθετε στο Πέρατος με τα μάτια κλειστά,
χωρίς να βρείτε τον δρόμο, παίρνοντας μαζί
σας την κούραση αυτής της ζωής
αποτυπωμένη στο πνεύμα; Προετοιμαστείτε,
μαθητές, και δεν θα φοβάστε τον ερχομό του
φυσικού θανάτου.
308. Μην αναστενάζετε επειδή πρέπει να
εγκαταλείψετε αυτή την κοιλάδα της γης,
γιατί, ακόμη και αν αναγνωρίζετε ότι σε αυτήν
υπάρχουν θαύματα και δόξες, σας λέω
ειλικρινά ότι αυτές είναι μόνο μια
αντανάκλαση των ομορφιών της πνευματικής
ζωής.
309 Αν δεν αφυπνιστείτε - τι θα κάνετε όταν
βρεθείτε στην αρχή ενός νέου μονοπατιού
που φωτίζεται από ένα φως που σας φαίνεται
άγνωστο;
310. Φύγετε από αυτόν τον κόσμο χωρίς
δάκρυα, χωρίς να αφήσετε πόνο στις καρδιές
των αγαπημένων σας. Αποκολληθείτε όταν
έρθει η στιγμή και αφήστε στο πρόσωπο του
σώματός σας ένα χαμόγελο ειρήνης που
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318. Σε εσάς που ζείτε στο πνεύμα και είστε
ακόμα προσκολλημένοι σε υλικούς στόχους,
σας λέω: απομακρυνθείτε από αυτό που δεν
σας ανήκει πια. Γιατί αν η γη δεν είναι η
αιώνια πατρίδα για τον άνθρωπο, είναι ακόμη
λιγότερο για το πνεύμα. Πέρα, στην
πνευματική κοιλάδα, σας περιμένει μια ζωή
γεμάτη φως, στην οποία θα φτάσετε βήμα
προς βήμα στο μονοπάτι της καλοσύνης.
319. Σε εκείνους που Με ακούνε ως
ανθρώπινα όντα, λέω ότι όσο κατέχουν αυτό
το σώμα που τους συνοδεύει στο γήινο ταξίδι
της ζωής τους, πρέπει να το φροντίζουν και να
το διατηρούν μέχρι την τελευταία στιγμή.
Διότι είναι το ραβδί στο οποίο στηρίζεται το
πνεύμα και το εργαλείο της μάχης. Μέσα από
τα υλικά του μάτια το πνεύμα βλέπει αυτή τη
ζωή, και μέσα από το στόμα του μιλάει και
μπορεί να δώσει παρηγοριά στους αδελφούς
του. (57, 3)
320. Τώρα ο Δάσκαλος σας ρωτά: Πού είναι οι
νεκροί σας και γιατί κλαίτε για την εξαφάνιση
των όντων που αγαπάτε; Αληθινά σας λέω,
στα μάτια Μου κανείς δεν πέθανε, γιατί σε
όλους έδωσα αιώνια ζωή. Όλοι είναι
ζωντανοί- αυτοί που νομίζατε ότι είχαν χαθεί
είναι μαζί Μου. Εκεί που νομίζετε ότι βλέπετε
τον θάνατο, υπάρχει ζωή- εκεί που βλέπετε το
τέλος, υπάρχει η αρχή. Εκεί που νομίζετε ότι
όλα είναι μυστήριο και ανεξιχνίαστο μυστικό,
υπάρχει το Φως, που λάμπει σαν αιώνια
αυγή. Εκεί που νομίζετε ότι το τίποτα είναι,
είναι τα πάντα, και εκεί που υποθέτετε ότι η
μεγάλη σιωπή, είναι μια "συναυλία". (164, 6)
321 Κάθε φορά που ο θάνατος τερματίζει την
ύπαρξη του σωματικού σας κελύφους, είναι
σαν μια ανάπαυση για το πνεύμα, το οποίο,
όταν ενσαρκώνεται ξανά, επιστρέφει με νέες
δυνάμεις και μεγαλύτερο φως και συνεχίζει
τη μελέτη εκείνου του Θείου μαθήματος που
δεν είχε ολοκληρώσει. Έτσι, με την πάροδο
των αιώνων, το σιτάρι που είναι το πνεύμα
σας ωριμάζει.
322. Πολλά πράγματα σας έχω αποκαλύψει
σχετικά με την πνευματική ζωή, αλλά σας λέω
ότι δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τα πάντα
τώρα, αλλά μόνο ό,τι είναι απαραίτητο για
τον ερχομό σας στην αιώνια πατρίδα. Εκεί θα
σας πω όλα όσα είναι γραφτό να μάθετε. (99,
32)
323. Μπορείτε να φανταστείτε την
ευδαιμονία εκείνου που επιστρέφει στην

Πνευματική Ζωή και έχει εκπληρώσει στη γη
το πεπρωμένο που ο Πατέρας του έχει
χαράξει γι' αυτόν; Η ικανοποίηση και η ειρήνη
Του είναι απείρως μεγαλύτερες από όλες τις
ικανοποιήσεις που μπορεί να αποκομίσει το
πνεύμα στην ανθρώπινη ζωή.
324. Και σας προσφέρω αυτή την ευκαιρία για
να είστε ανάμεσα σε εκείνους που χαίρονται
όταν επιστρέφουν στη βασιλεία τους και όχι
ανάμεσα σε εκείνους που υποφέρουν και
κλαίνε μέσα στη βαθιά τους απορία ή
μετάνοια. (93, 31 - 32)
325. Ήδη το τέλος αυτής της εκδήλωσης
πλησιάζει, για να τη συνεχίσετε στη συνέχεια
σε μια ανώτερη μορφή μέσω της έναρξης του
διαλόγου από πνεύμα σε πνεύμα με τον
Δημιουργό σας, ο οποίος χρησιμοποιείται
από τα ανώτερα πνευματικά όντα που
κατοικούν μαζί Μου. (157,33)
326 Όταν σας μιλάω για τον πνευματικό μου
κόσμο, εννοώ εκείνες τις στρατιές υπάκουων
πνευματικών όντων, που ως αληθινοί
υπηρέτες κάνουν μόνο ό,τι τους προστάζει το
θέλημα του κυρίου τους.
327. Αυτούς σας έστειλα για να είναι
σύμβουλοι, προστάτες, γιατροί και αληθινοί
αδελφοί και αδελφές όλων των ανθρώπων.
Δεν παραπονιούνται, γιατί έχουν ειρήνη μέσα
τους. Δεν κάνουν ερωτήσεις, γιατί το φως της
εξέλιξής τους και η εμπειρία τους στους
μακρινούς δρόμους τους έχει δώσει το
δικαίωμα να διαφωτίζουν τα μυαλά των
ανθρώπων. Είναι πρόθυμα και ταπεινά κοντά
σε κάθε κραυγή για βοήθεια και σε κάθε
ανάγκη.
328. Εγώ τους έχω αναθέσει να γίνουν
γνωστοί ανάμεσά σας, ώστε να σας δώσουν
τις οδηγίες τους, τη μαρτυρία τους και την
ενθάρρυνσή τους. Πηγαίνουν μπροστά σας,
καθαρίζοντας τον δρόμο και παρέχοντάς σας
τη βοήθειά τους, ώστε να μην χάνετε το
κουράγιο σας.
329 Αύριο θα ανήκετε κι εσείς σε αυτόν τον
στρατό του φωτός, ο οποίος εργάζεται στον
άπειρο κόσμο των πνευματικών όντων μόνο
από αγάπη για τους ανθρώπινους αδελφούς
και αδελφές του, με τη συνείδηση ότι έτσι
δοξάζει και αγαπά τον Πατέρα του.
330. Αν θέλετε να τους μοιάσετε, αφιερώστε
τη ζωή σας στο καλό. Μοιραστείτε την ειρήνη
σας και το ψωμί σας, δεχτείτε τους άπορους
με αγάπη, επισκεφτείτε τους ασθενείς και
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τους φυλακισμένους. Φέρτε φως στο
μονοπάτι των συνανθρώπων σας που
ψάχνουν να βρουν τον αληθινό δρόμο.
Γεμίστε το άπειρο με ευγενικές σκέψεις
προσευχηθείτε για όσους απουσιάζουν, τότε
η προσευχή θα τους φέρει κοντά σας.
331. Τότε, όταν ο θάνατος σταματήσει τους
χτύπους της καρδιάς σας και το φως στα
μάτια σας σβήσει, θα ξυπνήσετε σε έναν
κόσμο θαυμαστό για την αρμονία, την τάξη
και τη δικαιοσύνη του. Εκεί θα αρχίσετε να
καταλαβαίνετε ότι η αγάπη του Θεού μπορεί
να σας αποζημιώσει για όλα τα έργα, τις
δοκιμασίες και τα βάσανά σας.
332 Όταν ένα πνεύμα φτάνει σε αυτό το σπίτι,
αισθάνεται ότι διαπερνάται όλο και
περισσότερο από μια άπειρη ειρήνη. Αμέσως
θυμάται εκείνους που ζουν ακόμη μακριά
από αυτή την ευδαιμονία, και με την
παρόρμησή του, τη λαχτάρα του να
αποκτήσουν και εκείνοι που αγαπάει αυτό το
θείο δώρο, ενώνεται με τις πνευματικές
στρατιές που αγωνίζονται και εργάζονται για
τη σωτηρία, την ευημερία και την ειρήνη των
γήινων αδελφών τους. (170, 43 - 48)
333. Ποιος έχει δει τις μάχες που δίνουν
αυτές οι λεγεώνες του Φωτός ενάντια στις
εισβολές των συγκεχυμένων όντων που σας
απειλούν συνεχώς; Δεν υπάρχει ανθρώπινο
βλέμμα που να έχει ανακαλύψει αυτή τη
μάχη που διεξάγουν αδιάκοπα ο ένας
εναντίον του άλλου χωρίς να την έχετε
αντιληφθεί. (334, 77)
334 Δείτε εδώ τη συνέχεια του έργου μου, την
έλευσή μου την "τρίτη φορά" ως πνεύμα
παρηγοριάς, περιτριγυρισμένο από τις
μεγάλες στρατιές των αγγέλων μου, όπως
είναι γραμμένο.
335. Αυτά τα πνεύματα στη συνοδεία Μου
αντιπροσωπεύουν ένα μέρος εκείνης της
παρηγοριάς που σας υποσχέθηκα, και με τις
σωτήριες συμβουλές και τα παραδείγματα
αρετής τους έχετε ήδη λάβει αποδείξεις του
ελέους και της ειρήνης τους. Μέσω αυτών
σας χορήγησα ευεργετήματα και υπήρξαν
μεσίτες μεταξύ εσάς και του Πνεύματός Μου.
336. Όταν αντιληφθήκατε τα χαρίσματα της
χάρης τους και την ταπεινότητά τους, νιώσατε
έμπνευση να κάνετε έργα εξίσου δίκαια με
εκείνα που είχαν επιτελέσει στη ζωή σας.
Όταν επισκέπτονταν το σπίτι σας, νιώθατε
τιμή από την πνευματική τους παρουσία.

337 Να είστε ευλογημένοι αν έχετε
αναγνωρίσει την υψηλοφροσύνη τους. Αλλά ο
Δάσκαλος σας λέει: Νομίζετε ότι ήταν πάντα
ενάρετα όντα; Δεν ξέρετε ότι ένας μεγάλος
αριθμός απ' αυτούς έχει κατοικήσει στη γη
και έχει γνωρίσει αδυναμία και σοβαρές
παραβάσεις;
338. Αλλά κοιτάξτε τους τώρα: δεν έχουν
πλέον κανένα ψεγάδι πάνω τους, και αυτό
επειδή άκουσαν τη φωνή της συνείδησης,
ξύπνησαν στην αγάπη και μετανόησαν για τις
προηγούμενες παραβάσεις τους. Σε αυτό το
χωνευτήρι εξαγνίστηκαν για να αναδειχθούν
άξια, και σήμερα Με υπηρετούν υπηρετώντας
την ανθρωπότητα.
339 Το πνεύμα τους, από αγάπη, ανέλαβε να
βοηθήσει τους γείτονές του να
επανορθώσουν όλα όσα παρέλειψαν να
κάνουν όταν κατοικούσαν στη γη, και ως
θεϊκό δώρο, εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία
να σπείρουν τον σπόρο που δεν έσπειραν
προηγουμένως και να απομακρύνουν κάθε
ατελές έργο που έκαναν.
340. Γι' αυτό, παρακολουθείτε τώρα με
έκπληξη την ταπεινότητά τους, την υπομονή
τους και την πραότητά τους, και κατά καιρούς
τους έχετε δει να υποφέρουν για χάρη της
επανόρθωσής τους. Αλλά η αγάπη και η
γνώση τους, που είναι μεγαλύτερες από τα
εμπόδια που συναντούν, ξεπερνούν τα πάντα
και είναι έτοιμοι να φτάσουν μέχρι τη θυσία.
(354, 14 -15)
341 Έχετε κάποια ιδέα για το πνευματικό
σπίτι που αφήσατε για να έρθετε στη γη; "Όχι,
Δάσκαλε", Μου λέτε, "δεν υποψιαζόμαστε
τίποτα, ούτε θυμόμαστε τίποτα.
342 Ναι, άνθρωποι, έχει περάσει τόσος
καιρός από τότε που απομακρυνθήκατε από
την αγνότητα και την αθωότητα που δεν
μπορείτε καν να φανταστείτε αυτή την
ειρηνική ύπαρξη, αυτή την κατάσταση
ευημερίας.
343. Αλλά τώρα που έχετε εκπαιδευτεί να
ακούτε τη φωνή της συνείδησης και να
λαμβάνετε τις αποκαλύψεις της από αυτήν,
είναι προσιτός σε εσάς ο δρόμος που οδηγεί
εκείνους που στρέφονται προς Εμένα και
οδηγούνται στην υποσχόμενη Βασιλεία.
344 Δεν είναι αυτός ο παράδεισος της ειρήνης
από τον οποίο αναχώρησαν οι "πρώτοι", αλλά
αυτός ο άπειρος κόσμος του πνεύματος, ο
κόσμος της σοφίας, ο παράδεισος της
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αληθινής πνευματικής ευδαιμονίας, ο
παράδεισος της αγάπης και της τελειότητας.
(287, 14 - 15)

καταστρέφει με την ίδια του την
υπερηφάνεια. Γι' αυτό σας δίδαξα να
εργάζεστε σιωπηλά, ώστε τα έργα σας να
φέρουν τον καρπό της αγάπης. (106, 46)
352. Εξακολουθείτε να μην είστε σε θέση να
κατανοήσετε πολλές από τις αποκαλύψεις
που προορίζονται να αποτελέσουν μέρος της
γνώσης σας και για τις οποίες οι άνθρωποι
υπέθεσαν ότι η γνώση τους ανήκει μόνο στον
Θεό. Μόλις κάποιος εκφράσει την επιθυμία
του να τις ερμηνεύσει ή προσπαθήσει να τις
διαπεράσει, αμέσως αποκαλείται βλάσφημος
ή θεωρείται αλαζόνας. (165, 10)
353. Έχετε ακόμη πολλά να μάθετε για να
γίνετε δεκτικοί στις εμπνεύσεις μου και στις
εκκλήσεις 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 υλικά
αίτια. (249, 24)
354. Μην εκπλήσσεστε που, αν και είμαι ο
Κύριος όλων των δημιουργημένων
πραγμάτων, εμφανίζομαι ανάμεσά σας
ζητώντας αγάπη. Είμαι ο Θεός της πραότητας
και της ταπεινοφροσύνης. Δεν
υπερηφανεύομαι για το μεγαλείο Μου, αλλά
κρύβω την τελειότητα και το μεγαλείο Μου
για να έρθω πιο κοντά στην καρδιά σας. Αν
Με βλέπατε σε όλη Μου τη δόξα, πόσο θα
κλαίγατε για τις παραβάσεις σας! (63, 48)
355. Νιώστε Με πολύ κοντά σας- σας το
αποδεικνύω στις δύσκολες στιγμές της ζωής
σας. Η επιθυμία Μου ήταν να προετοιμάσετε
την κατοικία Μου από την καρδιά σας για να
νιώσετε την Παρουσία Μου σε αυτήν.
356. Πώς γίνεται να μην μπορείτε να Με
αισθανθείτε, παρόλο που είμαι μέσα σας;
Κάποιοι Με βλέπουν στη φύση, άλλοι Με
αισθάνονται μόνο πέρα από κάθε ύλη, αλλά
αληθινά σας λέω, είμαι σε όλα και παντού.
Γιατί Με αναζητάτε πάντα έξω από εσάς, ενώ
είμαι και μέσα σας; (1, 47 - 48)
357 Ακόμα κι αν δεν υπήρχαν θρησκείες στον
κόσμο, θα ήταν αρκετό να συγκεντρωθείτε
στο έδαφος της ύπαρξής σας για να βρείτε
την Παρουσία μου στον εσωτερικό σας ναό.
358 Σας λέω επίσης ότι θα ήταν αρκετό να
παρατηρήσετε όλα όσα σας παρουσιάζει η
ζωή για να ανακαλύψετε σε αυτά το Βιβλίο

Αποκαλύψεις του Θείου
345 Ο Πατέρας όλων των όντων σας μιλάει
αυτή τη στιγμή. Η αγάπη που σας
δημιούργησε γίνεται αισθητή σε κάθε έναν
που ακούει αυτόν τον λόγο. (102, 17)
346 Ο μόνος Θεός που υπάρχει, τον οποίο
αποκαλέσατε Ιεχωβά, όταν σας έδειξε τη
δύναμή Του και σας αποκάλυψε το νόμο στο
όρος Σινά, σας μιλάει- τον οποίο
αποκαλέσατε Ιησού, επειδή σ' Αυτόν ήταν ο
Λόγος Μου- και τον οποίο σήμερα αποκαλείτε
Άγιο Πνεύμα, επειδή είμαι το Πνεύμα της
αλήθειας. (51, 63)
347. Όταν σας μιλάω ως Πατέρας, το βιβλίο
του Νόμου ανοίγει μπροστά σας. Όταν σας
μιλάω ως Δάσκαλος, είναι το Βιβλίο της
Αγάπης που δείχνω στους μαθητές Μου. Όταν
σας μιλάω ως Άγιο Πνεύμα, είναι το Βιβλίο
της Σοφίας που σας φωτίζει μέσω των
διδασκαλιών Μου. Αυτά αποτελούν μία
διδασκαλία, διότι προέρχονται από έναν Θεό.
(141, 19)
348 Ο Θεός είναι φως, αγάπη, δικαιοσύνη.
Όποιος εκδηλώνει αυτές τις ιδιότητες στη ζωή
του, θα εκπροσωπεί και θα τιμά τον Κύριό
του. (290,1)
349 Μη λέτε ότι είμαι ο Θεός της φτώχειας ή
της θλίψης, επειδή θεωρείτε ότι τον Ιησού
ακολουθούσαν πάντοτε πλήθη ασθενών και
θλιμμένων. Αναζητώ τους ασθενείς, τους
θλιμμένους και τους φτωχούς, αλλά για να
τους γεμίσω με χαρά, υγεία και ελπίδα, γιατί
είμαι ο Θεός της χαράς, της ζωής, της ειρήνης
και του φωτός. (113, 60)
350. Ναι, άνθρωποι, είμαι η αρχή και το τέλος
σας, είμαι το Άλφα και το Ωμέγα, αν και δεν
σας ανακοινώνω ή δεν σας αποκαλύπτω
ακόμη όλες τις διδασκαλίες που έχω
ετοιμάσει για το πνεύμα σας και που θα τις
μάθετε μόνο όταν θα είστε ήδη πολύ μακριά
από αυτόν τον κόσμο.
351. Πολλά νέα μαθήματα θα σας
αποκαλύψω στον παρόντα χρόνο, αλλά θα
σας δώσω αυτό που είστε ικανοί να κατέχετε,
χωρίς να κάνετε τον εαυτό σας μεγάλο ή να
επιδεικνύεστε στους ανθρώπους με
υπερήφανη ανωτερότητα. Ξέρετε ότι όποιος
είναι υπερήφανος για τα έργα του, τα
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της Σοφίας που σας δείχνει συνεχώς τις πιο
όμορφες σελίδες του και τις βαθύτερες
διδασκαλίες του.
359 Τότε θα καταλάβετε ότι δεν είναι σωστό
για τον κόσμο να παρεκκλίνει, ενώ κουβαλάει
τον σωστό δρόμο στην καρδιά του, ούτε για
τον κόσμο να περιπλανιέται στο σκοτάδι της
άγνοιας, ενώ ζει μέσα σε τόσο πολύ φως.
(131, 31 - 32)
360. Σήμερα, η παγκόσμια γλώσσα μου
ακούγεται από όλους για να τους πει: παρόλο
που είμαι μέσα στον καθένα σας, ας μην πει
κανείς ότι ο Θεός υπάρχει μόνο στον
άνθρωπο, γιατί τα όντα και όλα τα
δημιουργημένα πράγματα είναι μέσα στον
Θεό.
361 Εγώ είμαι ο Κύριος, εσείς τα πλάσματά
Του. Δεν θα σας αποκαλώ δούλους, αλλά
παιδιά- ωστόσο, συνειδητοποιήστε ότι εγώ
είμαι πάνω απ' όλα. Αγαπήστε το θέλημά
Μου, και τηρήστε το νόμο Μου- να γνωρίζετε
ότι στα διατάγματά Μου δεν είναι δυνατή
καμία ατέλεια, ούτε σφάλμα. (136, 71 - 72)
362 Σας δημιούργησα για να σας αγαπώ και
να αισθάνεστε ότι σας αγαπώ. Με χρειάζεσαι
όσο σε χρειάζομαι κι εγώ. Όποιος λέει ότι δεν
σε χρειάζομαι, δεν λέει την αλήθεια. Αν ήταν
έτσι, δεν θα σας είχα δημιουργήσει, ούτε θα
είχα γίνει άνθρωπος για να σας σώσω μέσω
αυτής της θυσίας που ήταν μια μεγάλη
απόδειξη αγάπης- θα σας άφηνα να χαθείτε.
363. Αλλά πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι
αν τρέφεστε με την αγάπη Μου, είναι
ακριβώς ότι προσφέρετε το ίδιο στον Πατέρα
σας, γιατί σας λέω συνεχώς: "Διψάω, διψάω
για την αγάπη σας". (146, 3)
364. Πώς μπορείς να πιστέψεις ότι αγαπώ
λιγότερο αυτόν που υποφέρει περισσότερο;
Πώς μπορείς να θεωρείς τον πόνο σου σημάδι
ότι δεν σε αγαπώ; Μακάρι να καταλάβαινες
ότι ήρθα σε σένα ακριβώς από αγάπη! Δεν
σας έχω πει ότι ο δίκαιος έχει ήδη σωθεί και
ότι ο υγιής δεν χρειάζεται γιατρό; Αν
αισθάνεστε άρρωστοι και όταν εξετάζετε τον
εαυτό σας στο φως της συνείδησής σας,
αναγνωρίζετε τον εαυτό σας ως αμαρτωλό, να
ξέρετε ότι εσάς ήρθα να αναζητήσω.
365. Αν πιστεύετε ότι ο Θεός έχει χύσει κατά
καιρούς δάκρυα, σίγουρα αυτό δεν έγινε για
χάρη εκείνων που απολαμβάνουν την
Ουράνια Βασιλεία Του, αλλά για χάρη

εκείνων που βρίσκονται σε σύγχυση ή κλαίνε.
(100, 50 - 51)
366 Ο οίκος του Πατέρα μου είναι έτοιμος για
σας. Όταν έρχεστε σ' αυτόν, θα τον
απολαμβάνετε με αλήθεια. Πώς θα μπορούσε
ένας πατέρας να ζει σε ένα βασιλικό δωμάτιο
και να απολαμβάνει νόστιμο φαγητό όταν
γνωρίζει ότι τα ίδια του τα παιδιά είναι σαν
ζητιάνοι στις πύλες του σπιτιού του; (73, 37)
367 Μάθετε το νόμο, αγαπήστε το αγαθό,
αφήστε την αγάπη και το έλεος να γίνουν
πράξη, δώστε στο πνεύμα σας την ιερή
ελευθερία να ανέλθει στο σπίτι του και θα Με
αγαπήσετε.
368. Θέλετε ένα τέλειο παράδειγμα για το
πώς να ενεργείτε και πώς να είστε για να Με
φτάσετε; Πάρτε τον Ιησού ως παράδειγμα,
αγαπήστε Με μέσα Του, αναζητήστε Με μέσω
Αυτού, ελάτε σε Μένα στη θεϊκή Του
διαδρομή.
369 Αλλά μην Με αγαπάτε με τη σωματική
Του μορφή ή με την εικόνα Του, ούτε καν να
αντικαταστήσετε την πρακτική των
διδασκαλιών Του με τελετές ή εξωτερικές
μορφές, διαφορετικά θα παραμείνετε αιώνια
στις διαφορές σας, στην εχθρότητα και στον
φανατισμό σας.
370. Αγαπήστε Με στον Ιησού, αλλά στο
Πνεύμα Του, στη Διδασκαλία Του, και θα
εκπληρώσετε τον αιώνιο Νόμο- διότι στον
Χριστό, η δικαιοσύνη, η αγάπη και η σοφία
ενώνονται, με την οποία έκανα γνωστή στην
ανθρωπότητα την ύπαρξη και την
παντοδυναμία του Πνεύματός Του. (1, 71 72)
Ο άνθρωπος και το πεπρωμένο του
371. Για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν
προσκολληθήκατε πια σε Μένα, δεν ξέρετε
πια τι είστε στην πραγματικότητα, επειδή
αφήσατε πολλές ιδιότητες, ικανότητες και
χαρίσματα που ο Δημιουργός σας τοποθέτησε
μέσα σας να μείνουν αδρανείς στην ύπαρξή
σας. Κοιμάστε όσον αφορά το πνεύμα και τη
συνείδηση, και ακριβώς στις πνευματικές
τους ιδιότητες έγκειται το πραγματικό
μεγαλείο του ανθρώπου. Ζείτε όπως τα όντα
που είναι από αυτόν τον κόσμο, επειδή
γεννιούνται και φεύγουν από αυτόν. (85, 57)
372 Ο Δάσκαλος σας ρωτάει, αγαπητοί
μαθητές: Τι είναι δικό σας σε αυτόν τον
κόσμο; Όλα όσα κατέχετε, σας δόθηκαν από
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τον Πατέρα για να τα χρησιμοποιήσετε καθώς
περπατάτε στη γη, όσο χτυπάει η καρδιά σας.
Αφού το πνεύμα σας προέρχεται από τη
Θεότητά Μου, αφού είναι μια ανάσα του
Ουράνιου Πατέρα, αφού είναι η ενσάρκωση
ενός ατόμου του Πνεύματός Μου, αφού το
σώμα σας σχηματίστηκε επίσης σύμφωνα με
τους νόμους Μου και σας το εμπιστεύτηκα ως
όργανο του πνεύματός σας, τίποτα δεν σας
ανήκει, αγαπημένα μου παιδιά. Όλα όσα
δημιουργήθηκαν ανήκουν στον Πατέρα και
Εκείνος σας έχει καταστήσει προσωρινούς
ιδιοκτήτες τους. Να θυμάστε ότι η υλική σας
ζωή δεν είναι παρά ένα βήμα στην
αιωνιότητα, είναι μια ακτίνα φωτός στο
άπειρο, και γι' αυτό πρέπει να προσέχετε
αυτό που είναι αιώνιο, αυτό που δεν πεθαίνει
ποτέ, και αυτό είναι το πνεύμα. (147, 8)
373 Το πνεύμα θα καθοδηγεί το νου, και ο
νους, καθοδηγούμενος μόνο από μια καρδιά
[ψυχή] που επιθυμεί το ανθρώπινο μεγαλείο,
δεν θα κυβερνά τη ζωή σας.
374 Σκεφτείτε: αν αφήσετε τον εαυτό σας να
καθορίζεται από το τι προστάζει ο εγκέφαλός
σας, θα τον υπερφορτώσετε και δεν θα
φτάσετε πέρα από αυτό που του επιτρέπουν
οι μικρές του δυνάμεις.
375. Σας λέω: αν θέλετε να μάθετε γιατί
νιώσατε έμπνευση να κάνετε το καλό και γιατί
η καρδιά σας φλέγεται από φιλανθρωπία,
αφήστε την καρδιά σας και τη λογική σας να
καθοδηγηθεί από το Πνεύμα. Τότε θα
εκπλαγείτε από τη δύναμη του Πατέρα σας.
(286, 7)
376 Το σωστό είναι όταν το πνεύμα
αποκαλύπτει σοφία στον ανθρώπινο νου
[ψυχή] και όχι όταν ο νους δίνει "φως" στο
πνεύμα.
377 Πολλοί δεν θα καταλάβετε τι σας λέω
εδώ, και αυτό γιατί έχετε από καιρό
διαστρεβλώσει την τάξη της ζωής σας. (295,
48)
378 Να γνωρίζουν οι μαθητές ότι η
πνευματοποίηση επιτρέπει στη συνείδηση να
φανερωθεί με μεγαλύτερη σαφήνεια, και
όποιος ακούει αυτή τη σοφή φωνή δεν θα
εξαπατηθεί.
379 Εξοικειωθείτε με τη συνείδηση, είναι μια
φιλική φωνή, είναι το φως μέσα από το οποίο
ο Κύριος κάνει το φως του να λάμπει - είτε ως
Πατέρας, είτε ως Δάσκαλος, είτε ως Δικαστής.
(293, 73 - 74)

380. Να είστε ακούραστοι στην
επαναλαμβανόμενη ανάγνωση του λόγου
μου. Θα κάνει τη δουλειά, σαν ένα αόρατο
καλέμι, να λειάνει τις αιχμηρές άκρες του
χαρακτήρα σας μέχρι να είστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσετε ακόμη και τα πιο δύσκολα
προβλήματα των συνανθρώπων σας.
381. Θα ανακαλύψετε σ' αυτούς τα βάσανα,
τους περιορισμούς της εξιλέωσης και τα
καθήκοντα της επανόρθωσης, τα αίτια των
οποίων μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά.
Ορισμένες από αυτές δεν έχουν προέλευση
που να είναι ιδιαίτερα δύσκολο να
κατανοηθεί, ενώ θα υπάρξουν άλλες που θα
μπορέσετε να διευκρινίσετε μόνο με
διαίσθηση, αποκάλυψη και διόραση,
προκειμένου να απαλλάξετε τους
συνανθρώπους σας από ένα βαρύ φορτίο.
382 Αυτά τα πνευματικά χαρίσματα θα
προκαλέσουν αυτό το θαύμα μόνο αν αυτός
που τα χρησιμοποιεί εμπνέεται από την
αγάπη για τον πλησίον του. (149,88)
383. Γιατί οι άνθρωποι μιλούν για
"υπερφυσικό", όταν όλα σε Μένα και στα
έργα Μου είναι φυσικά; Δεν είναι, αντίθετα,
τα κακά και ατελή έργα των ανθρώπων
"υπερφυσικά", αφού το φυσικό θα ήταν να
ενεργούν πάντοτε σωστά υπό το πρίσμα
εκείνου από το οποίο προήλθαν και των
ιδιοτήτων που διαθέτουν και φέρουν μέσα
τους; Σε Εμένα, τα πάντα έχουν μια απλή και
βαθιά εξήγηση- τίποτα δεν μένει στο σκοτάδι.
384. Αποκαλείτε "υπερφυσικό" όλα όσα δεν
κατανοείτε ή θεωρείτε ότι καλύπτονται από
μυστήριο. Αλλά μόλις το πνεύμα σας
αποκτήσει την ανύψωσή του μέσω της αξίας,
και δει και ανακαλύψει αυτό που δεν
μπορούσε να δει πριν, θα διαπιστώσει ότι τα
πάντα στη Δημιουργία είναι φυσικά.
385. Αν, πριν από μερικούς αιώνες, είχαν πει
στην ανθρωπότητα για τις προόδους και τις
ανακαλύψεις που θα έκανε ο άνθρωπος στη
σημερινή εποχή, ακόμη και οι επιστήμονες θα
είχαν αμφιβάλει και θα θεωρούσαν τέτοια
θαύματα υπερφυσικά. Αλλά σήμερα, επειδή
έχετε εξελιχθεί και έχετε παρακολουθήσει
βήμα προς βήμα τις προόδους της
ανθρώπινης επιστήμης, τις θεωρείτε ως
φυσικά έργα, αν και τις θαυμάζετε. (198, 11 12)
386. Πρέπει να σας πω: μη νομίζετε ότι το
πνεύμα χρειάζεται οπωσδήποτε το
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ανθρώπινο σώμα και τη ζωή στον κόσμο για
να αναπτυχθεί. Αλλά τα μαθήματα που
λαμβάνει σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ
χρήσιμα για την τελειοποίησή της.
387 Η ύλη βοηθά το πνεύμα στην ανάπτυξή
του, στις εμπειρίες του, στην εξιλέωση και
στους αγώνες του. Αυτό είναι το καθήκον που
του ανήκει, και μπορείτε να το βρείτε να
επιβεβαιώνεται σε αυτή την εκδήλωση της
Θεϊκότητάς Μου μέσω του ανθρώπου, όπου
χρησιμοποιώ τον εγκέφαλό του και τον
χρησιμοποιώ ως συσκευή λήψης για να
μεταδώσω το μήνυμά Μου. Καταλάβετε ότι
όχι μόνο το πνεύμα προορίζεται για το
πνευματικό, αλλά ότι ακόμη και το παραμικρό
πράγμα μέσα στην ύλη έχει δημιουργηθεί για
πνευματικούς σκοπούς.
388. Μια σκέψη και ένα κάλεσμα απευθύνω
στο πνεύμα σας, ώστε να υπερκεράσει την
επιρροή της ύλης που το κυριαρχεί και να
δώσει το φως του στην καρδιά και στο νου,
χρησιμοποιώντας το χάρισμα της διαίσθησης.
389 Αυτό το φως μου είναι για το πνεύμα σας
ο δρόμος για την απελευθέρωσή του, αυτή η
διδασκαλία μου του προσφέρει τα μέσα για
να ανυψωθεί πάνω από την ανθρώπινη ζωή
και να γίνει διευθυντής όλων των έργων του,
κύριος των συναισθημάτων του και όχι
σκλάβος των ευτελών παθών, ούτε θύμα των
αδυναμιών και των αναγκών. (78, 12 - 15)
390. Ποιος άλλος εκτός από Εμένα είναι σε
θέση να κυβερνά τα πνεύματα και να
καθορίζει το πεπρωμένο τους; Κανείς.
Επομένως, αυτός που έχει προσπαθήσει να
πάρει τη θέση του Κυρίου του στην επιθυμία
για κυριαρχία, δημιουργεί για τον εαυτό του
ένα βασίλειο που αντιστοιχεί στις κλίσεις, τις
ιδιοτροπίες, τη λαγνεία για εξουσία και τη
ματαιοδοξία του - ένα βασίλειο της ύλης, των
ευτελών παθών και των ευτελών
συναισθημάτων.
391 Δεν μπορείτε να καταπνίξετε τη
συνείδηση, διότι σε αυτήν υπάρχει τέλεια
δικαιοσύνη. Στο πνεύμα μόνο η καθαρότητα
έχει δύναμη πάνω στα ευγενή συναισθήματα,
μόνο το καλό το κινεί - με μια λέξη, το πνεύμα
τρέφεται μόνο με το αληθινό και το καλό.
(184, 49 - 50)
392. Εφόσον έχω σχεδιάσει όλα όσα
δημιουργήθηκαν στη γη για την
αναζωογόνηση του ανθρώπου, να τα
χρησιμοποιείτε πάντα για το καλό σας.

Ωστόσο, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια φωνή
μέσα σας που σας υποδεικνύει τα όρια εντός
των οποίων μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
όλα όσα σας προσφέρει η φύση, και θα
πρέπει να υπακούσετε σε αυτή την εσωτερική
φωνή.
393 Όπως αγωνίζεστε για ένα σπίτι για το
σώμα σας, για προστασία, συντήρηση και
ικανοποίηση, προκειμένου να κάνετε την
ύπαρξή σας πιο ευχάριστη, έτσι θα πρέπει να
παρέχετε και στο πνεύμα ό,τι χρειάζεται για
την ευημερία και την ανοδική του ανάπτυξη.
394. Αν έλκεται από υψηλότερες περιοχές,
όπου είναι η αληθινή του πατρίδα, ας πετάξει
ψηλά. Μην τον κρατάτε αιχμάλωτο, γιατί Με
αναζητά να τον θρέψω και να τον ενισχύσω.
Σας λέω: κάθε φορά που του επιτρέπετε να
ελευθερωθεί με αυτόν τον τρόπο, θα
επιστρέφει ευτυχισμένος στο σωματικό του
κέλυφος. (125, 30)
395 Το πνεύμα θέλει να ζήσει, αναζητά την
αθανασία του, θέλει να καθαρίσει και να
εξαγνιστεί, διψάει για γνώση και διψάει για
αγάπη. Αφήστε το να σκέφτεται, να
αισθάνεται και να δρα, αφήστε το να περάσει
λίγο από το χρόνο που έχετε στη διάθεσή σας
για τον εαυτό του, ώστε να εκδηλωθεί μέσα
του και να ανανεωθεί με την ελευθερία του.
396. Από όλα όσα είστε εδώ στον κόσμο, μόνο
το πνεύμα σας θα παραμείνει μετά από αυτή
τη ζωή. Ας συσσωρεύσει αρετές και αξίες και
ας τις κρατήσει μέσα του, έτσι ώστε όταν
έρθει η ώρα της απελευθέρωσής του, να μην
είναι μια "φτωχή ψυχή" στις πύλες της Γης της
Επαγγελίας. (111, 74 - 75)
397 Δεν θέλω καμία περαιτέρω εξιλέωση ή
πόνο για σας- θέλω τα πνεύματα όλων των
παιδιών μου, όπως τα αστέρια ομορφαίνουν
το στερέωμα, να φωτίζουν το βασίλειό μου με
το φως τους και να γεμίζουν την καρδιά του
Πατέρα σας με χαρά. (171, 67)
398 Ο Λόγος Μου θα συμφιλιώσει το πνεύμα
με το σώμα [την ψυχή], καθώς υπήρχε για
πολύ καιρό εχθρότητα μεταξύ των δύο, ώστε
να μάθετε ότι το σώμα σας, το οποίο
θεωρούσατε εμπόδιο και πειρασμό για την
πορεία ανάπτυξης του πνεύματος, μπορεί να
είναι το καλύτερο εργαλείο για την
εκπλήρωση των καθηκόντων σας στη γη. (138,
51)
399 Φροντίστε να υπάρχει αρμονία μεταξύ
του πνεύματος και του σώματος, ώστε να
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μπορείτε να εκπληρώνετε τις οδηγίες μου με
ευκολία. Κάντε το σώμα υπάκουο με τρυφερό
τρόπο, χρησιμοποιήστε αυστηρότητα όταν
είναι απαραίτητο. Φροντίστε, ωστόσο, ο
φανατισμός να μην σας τυφλώσει, ώστε να
μην ενεργήσετε σκληρά πάνω του. Η μορφή
της ύπαρξής σας θα είναι μία. (57, 65)
400. Σας λέω όχι μόνο να εξαγνίσετε το
πνεύμα σας, αλλά και να ενισχύσετε το σώμα
σας, ώστε οι νέες γενιές που θα βγουν από
εσάς να είναι υγιείς και τα πνεύματά τους να
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τη δύσκολη
αποστολή τους. (51, 59)
401. Θέλω να δημιουργήσετε σπίτια που
πιστεύουν στον Μοναδικό Θεό - σπίτια που
είναι ναοί όπου ασκείται η αγάπη, η υπομονή
και η αυταπάρνηση.
402 Μέσα σ' αυτά θα είστε δάσκαλοι των
παιδιών, τα οποία θα περιβάλλετε με
τρυφερότητα και κατανόηση, και θα τα
προσέχετε, ακολουθώντας όλα τα βήματά
τους με συμπάθεια.
403 Δώσε την αγάπη σου και σ' αυτόν που
είναι προικισμένος με ομορφιά και σ' αυτούς
που είναι άσχημοι στην εμφάνιση. Ένα
όμορφο πρόσωπο δεν είναι πάντα η
αντανάκλαση ενός εξίσου όμορφου
πνεύματος. Από την άλλη πλευρά, πίσω από
αυτά τα πλάσματα φαινομενικής ασχήμιας
μπορεί να κρύβεται ένα πνεύμα γεμάτο
αρετές που θα πρέπει να εκτιμάτε ιδιαίτερα.
(142, 73)
404 Σκεφτείτε σοβαρά τις γενιές που θα
έρθουν μετά από εσάς, σκεφτείτε τα παιδιά
σας. Όπως τους δώσατε τη φυσική ύπαρξη,
έτσι έχετε καθήκον να τους δώσετε
πνευματική ζωή - αυτή που είναι η πίστη, η
αρετή και η πνευματοποίηση. (138, 61)
405 Φυλάξτε την αρετή των οικογενειών σας
και την ειρήνη των σπιτιών σας. Δείτε πώς
ακόμη και οι φτωχότεροι μπορούν να γίνουν
ιδιοκτήτες αυτού του θησαυρού.
406. Αναγνωρίστε ότι η ανθρώπινη οικογένεια
είναι μια ενσάρκωση της Πνευματικής
Οικογένειας: σε αυτήν, ο άνδρας γίνεται ο
πατέρας, έχοντας έτσι μια αληθινή ομοιότητα
με τον Ουράνιο Πατέρα του. Η γυναίκα, με τη
μητρική της καρδιά γεμάτη τρυφερότητα,
είναι η εικόνα της αγάπης της Θείας Μητέρας
και η οικογένεια που σχηματίζουν μαζί είναι η
ενσάρκωση της Πνευματικής Οικογένειας του
Δημιουργού.

407 Το σπίτι είναι ο ναός όπου μπορείτε να
μάθετε καλύτερα να εκπληρώνετε τους
νόμους μου, αν οι γονείς ήταν πρόθυμοι να
εργαστούν για τον εαυτό τους.
408. Το πεπρωμένο των γονέων και των
παιδιών είναι σε Μένα. Όμως, τόσο ο ένας
όσο και ο άλλος οφείλουν να βοηθούν ο ένας
τον άλλον στα καθήκοντά τους και στις
υποχρεώσεις τους για εξιλέωση.
409 Πόσο εύκολος θα ήταν ο σταυρός και η
ύπαρξη υποφερτή, αν όλοι οι γονείς και τα
παιδιά αγαπούσαν ο ένας τον άλλον! Οι πιο
δύσκολες δοκιμασίες θα ελαφρύνονται από
την αγάπη και την κατανόηση. Η παράδοσή
τους στο Θείο Θέλημα θα ανταμειφθεί με
ειρήνη. (199, 72 - 74)
410 Μελετήστε τα πνευματικά όντα που σας
περιβάλλουν και εκείνους που διασχίζουν το
μονοπάτι της ζωής σας, ώστε να εκτιμήσετε
τις αρετές τους, να λάβετε το μήνυμα που σας
φέρνουν ή να τους δώσετε αυτό που
πρόκειται να λάβουν από εσάς.
411 Γιατί περιφρονήσατε τους γείτονές σας,
τους οποίους η μοίρα έβαλε στο δρόμο σας;
Έχετε κλείσει την πόρτα της καρδιάς σας σε
αυτούς, χωρίς να γνωρίζετε το μάθημα που
θα έπρεπε να σας έχουν δώσει.
412 Συχνά κρατάτε μακριά σας αυτόν που
έφερε ένα μήνυμα ειρήνης και παρηγοριάς
στο πνεύμα σας, και μετά παραπονιέστε όταν
γεμίζετε το ποτήρι σας με πίκρα.
413 Η ζωή φέρνει μαζί της απροσδόκητες
αλλαγές και εκπλήξεις, και τι θα κάνετε αν
αύριο πρέπει να αναζητήσετε με λαχτάρα
αυτόν που σήμερα απορρίψατε αγέρωχα από
κοντά σας;
414 Σκεφτείτε ότι είναι πιθανό αύριο να
πρέπει να αναζητήσετε με πόθο αυτόν που
σήμερα απορρίπτεται και περιφρονείται,
αλλά συχνά θα είναι ήδη πολύ αργά. (11, 26 30)
415 Τι όμορφο παράδειγμα αρμονίας που σας
προσφέρει ο Κόσμος! Ακτινοβόλα ουράνια
σώματα, γεμάτα ζωή, που δονείται στο
διάστημα και γύρω από τα οποία κυκλώνουν
άλλα ουράνια σώματα. Είμαι το ακτινοβόλο,
θεϊκό ουράνιο σώμα που δίνει ζωή και
ζεστασιά στα πνευματικά όντα- όμως πόσο
λίγοι κινούνται στην προκαθορισμένη τροχιά
τους και πόσο πολλοί είναι εκείνοι που
κινούνται μακριά από την τροχιά τους!
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416 Θα μπορούσατε να Μου πείτε ότι τα
υλικά ουράνια σώματα δεν έχουν ελευθερία
βούλησης και ότι, από την άλλη πλευρά,
ακριβώς αυτή η ελευθερία είναι που έκανε
τους ανθρώπους να ξεστρατίσουν από το
μονοπάτι. Επομένως, σας λέω: πόσο
αξιέπαινος θα είναι ο αγώνας για κάθε
πνεύμα, αφού, παρά το δώρο της ελεύθερης
βούλησης, ήξερε πώς να υποτάσσεται στο
νόμο της αρμονίας με τον Δημιουργό του.
(84,58)
417. Ας μην παραπονιέται κανείς που
αποκαλεί τον εαυτό του μαθητή αυτής της
πνευματικής διδασκαλίας στον Πατέρα ότι
είναι φτωχός στην υλική του ζωή και ότι
στερείται πολλές από τις ανέσεις που οι άλλοι
έχουν σε αφθονία, ή ότι υποφέρει από
ελλείψεις και στερήσεις. Αυτά τα παράπονα
γεννιούνται από την υλική φύση, η οποία,
όπως γνωρίζετε, έχει μόνο μία ύπαρξη.
418 Το πνεύμα σας δεν έχει κανένα δικαίωμα
να μιλάει έτσι στον Πατέρα του, ούτε να
δείχνει δυσαρεστημένο ή να γκρινιάζει με το
πεπρωμένο του, γιατί όλα τα πνευματικά όντα
έχουν περάσει όλη τη σκάλα των εμπειριών,
των απολαύσεων και των ανθρώπινων
ικανοποιήσεων στο μακρύ εξελικτικό τους
ταξίδι πάνω στη γη.
419 Η πνευματοποίηση των πνευμάτων έχει
ξεκινήσει εδώ και καιρό, και βοηθούνται από
τον πόνο και τη φτώχεια που οι καρδιές σας
αρνούνται να υπομείνουν και να υποφέρουν.
Κάθε πνευματικό και υλικό αγαθό έχει ένα
νόημα το οποίο πρέπει να αναγνωρίζετε,
ώστε να μην αρνείστε την αξία του ενός ή του
άλλου. (87, 26 – 27)
420 Κάθε άνθρωπος, κάθε πλάσμα, έχει μια
καθορισμένη θέση, την οποία δεν πρέπει να
εγκαταλείψει- αλλά ούτε και να καταλάβει τη
θέση που δεν του ανήκει. (109, 22)
421 Γιατί φοβάστε το μέλλον; Θέλετε να
αφήσετε όλη την εμπειρία που έχει
συσσωρεύσει το μυαλό 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. (267, 14)
422 Η Βασιλεία του Πατέρα είναι η
κληρονομιά όλων των παιδιών, αυτή η χάρη

μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μεγάλες αρετές
του πνεύματος. Θέλω να μη θεωρείτε
αδύνατο να αποκτήσετε τη χάρη που θα σας
φέρει πιο κοντά Μου.
423. Μη στενοχωριέστε όταν ακούτε στο λόγο
Μου ότι μόνο με μεγάλη προσπάθεια και
κόπο θα φτάσετε στη "Γη της Επαγγελίας". Να
χαίρεστε, γιατί όποιος κατευθύνει τη ζωή του
προς αυτόν τον στόχο δεν θα υποστεί
απογοητεύσεις, ούτε θα δει τον εαυτό του να
εξαπατάται. Δεν θα υποστεί την ίδια μοίρα με
πολλούς που αγωνίζονται για τη δόξα του
κόσμου και δεν την επιτυγχάνουν μετά από
πολύ κόπο, ή που την επιτυγχάνουν αλλά
σύντομα βιώνουν τη θλίψη να τη βλέπουν να
εξανεμίζεται μέχρι να μην απομείνει τίποτα
από αυτήν. (100, 42 - 43)
424 Σας δίνω το κλειδί για να ανοίξετε τις
πόρτες της αιώνιας μακαριότητάς σας. Αυτό
το κλειδί είναι η αγάπη, από την οποία
πηγάζει το έλεος, η συγχώρεση, η κατανόηση,
η ταπεινοφροσύνη και η ειρήνη, με την οποία
πρέπει να πορεύεστε στη ζωή.
425 Πόσο μεγάλη είναι η ευτυχία του
πνεύματός σας όταν κυριαρχεί πάνω στην ύλη
και απολαμβάνει το φως του Αγίου
Πνεύματος! (340, 56 – 57)
426 Αυτή η γη, η οποία πάντοτε έστελνε στο
επέκεινα μια συγκομιδή από άρρωστα,
κουρασμένα, διαταραγμένα, μπερδεμένα
πνευματικά όντα ή από εκείνα με μικρή
ωριμότητα, σύντομα θα μου προσφέρει
καρπούς αντάξιους της αγάπης μου.
427 Η αρρώστια και ο πόνος θα φεύγουν όλο
και περισσότερο από τη ζωή σας, αν ζείτε μια
υγιή και ανεβαστική ύπαρξη. Τότε, όταν έρθει
ο θάνατος, θα σας βρει προετοιμασμένους
για το ταξίδι προς την πνευματική πατρίδα.
(117, 24 - 25)
428. Μην απελπίζεστε, ω πνευματικά όντα,
στα οποία απευθύνω συγκεκριμένα τον λόγο
Μου. Επιμείνετε στο δρόμο Μου, και θα
γνωρίσετε την ειρήνη. Αλήθεια σας λέω, όλοι
σας είστε προορισμένοι να βιώσετε την
ευδαιμονία. Δεν θα ήμουν Πατέρας σας αν
δεν είχατε δημιουργηθεί για να μοιραστείτε
μαζί Μου τη Βασιλεία των Ουρανών.
429 Αλλά μην ξεχνάτε: για να ολοκληρωθεί η
ευδαιμονία σας, είναι απαραίτητο βήμα-βήμα
να φέρνετε τα προσόντα σας, ώστε το πνεύμα
σας να αισθάνεται άξιο αυτής της θείας
ανταμοιβής.
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430. Συνειδητοποιήστε ότι είμαι μαζί σας,
συνοδεύοντάς σας σε όλη τη διαδρομή. Έχετε
πλήρη εμπιστοσύνη σε Μένα, γνωρίζοντας ότι
η αποστολή Μου είναι ενωμένη με τη δική
σας και το πεπρωμένο Μου με το δικό σας!
(272, 61)

εξαιτίας αυτού του εγκλήματος,
παρασύρθηκαν για ένα διάστημα στον κόσμο,
σήμερα εξαγνίζονται στον πνευματικό κόσμο!
(54, 47 - 48)
439 Ούτε προσπαθείς να αποκαλύψεις τα
κρυμμένα συναισθήματα του πλησίον σου,
γιατί σε κάθε ον υπάρχει ένα μυστικό που
μόνο εγώ μπορώ να γνωρίζω. Αλλά αν
ανακαλύψετε αυτό που -αφού ανήκει μόνο
στον αδελφό σας- θα έπρεπε να είναι ιερό για
εσάς, μην το κάνετε γνωστό, μην σκίσετε αυτό
το πέπλο, μάλλον κάντε το πιο πυκνό.
440. Πόσες φορές έχω δει ανθρώπους να
διεισδύουν στην καρδιά του αδελφού τους,
μέχρι να ανακαλύψουν την ηθική ή
πνευματική του γύμνια, για να την
απολαύσουν και να την κάνουν αμέσως
γνωστή.
441 Ας μην εκπλαγεί κανένας από εκείνους
που έχουν βεβηλώσει με αυτόν τον τρόπο την
ιδιωτική ζωή ενός συνανθρώπου τους, όταν
κάποιος τον εκθέτει και τον χλευάζει στον
τρόπο ζωής του. Ας μην λέει λοιπόν ότι είναι
το πήχη της δικαιοσύνης που τον μετράειγιατί θα είναι ο πήχης της αδικίας με τον
οποίο μέτρησε τους συνανθρώπους του.
442 Να σέβεσαι τους άλλους, να σκεπάζεις με
τον μανδύα του ελέους σου τους
εκτεθειμένους και να υπερασπίζεσαι τους
αδύναμους από τα κουτσομπολιά των
ανθρώπων. (44, 46 - 48)
443 Δεν είναι όλοι όσοι "κυκλοφορούν στους
δρόμους και στις παρόδους" μιλώντας για τα
γεγονότα των περασμένων εποχών και
ερμηνεύοντας προφητείες ή εκθέτοντας
αποκαλύψεις αγγελιοφόροι μου- διότι πολλοί
έχουν κάνει κατάχρηση αυτών των
μηνυμάτων από ματαιοδοξία, από πικρία ή
από ανθρώπινο συμφέρον, για να
προσβάλουν και να κρίνουν, να ταπεινώσουν
ή να τραυματίσουν, ακόμη και για να
"σκοτώσουν". (116, 21)
444 Σήκω, ανθρωπότητα, ανακάλυψε τον
δρόμο, ανακάλυψε τον λόγο της ζωής!
Ενωθείτε, άνθρωποι με ανθρώπους,
αγαπήστε όλοι ο ένας τον άλλον! Πόσο λεπτό
είναι το χώρισμα που χωρίζει το ένα σπίτι από
το άλλο, και όμως - πόσο μακριά είναι οι
κάτοικοί του ο ένας από τον άλλο! Και στα
σύνορα των χωρών σας - πόσοι όροι
απαιτούνται εκεί για να αφήσετε τον ξένο να
περάσει! Αν το κάνετε αυτό ακόμη και μεταξύ

ελαττώματα, παραβάσεις, εκτροπές
431 Κατανοήστε τη διδασκαλία μου, ώστε να
μη διαπράξετε περαιτέρω λάθη στη ζωή σαςδιότι κάθε προσβολή που προκαλείτε στους
συνανθρώπους σας, είτε με λόγια είτε με
έργα, θα αποτελεί ανεξίτηλη υπενθύμιση στη
συνείδησή σας, η οποία θα σας κατηγορεί
ασυμβίβαστα.
432 Σας ξαναλέω ότι είστε όλοι απαραίτητοι,
ώστε να εκπληρωθεί το θεϊκό σχέδιο και να
τερματιστεί η τόσο μεγάλη πνευματική
δυστυχία μεταξύ των ανθρώπων.
433 Όσο υπάρχει εγωισμός, θα υπάρχει και
πόνος. Μεταμορφώστε την αδιαφορία σας,
τον εγωισμό σας και την περιφρόνησή σας σε
αγάπη, σε συμπόνια, και θα δείτε την ειρήνη
να σας έρχεται σύντομα. (11, 38 - 40)
434 Επιδιώξτε την πρόοδό σας μέσα στην
ανθρώπινη ζωή, αλλά ποτέ μην αφήνετε την
υπερβολική φιλοδοξία να σας ελέγχει- γιατί
τότε θα χάσετε την ελευθερία σας και ο
υλισμός θα σας υποδουλώσει. (51, 52)
435 Συγχωρώ τις παραβάσεις σας, αλλά
ταυτόχρονα σας διορθώνω, ώστε να διώξετε
από τις καρδιές σας τον εγωισμό, γιατί είναι
μια από τις αδυναμίες που παρασύρει το
πνεύμα βαθύτερα.
436 Σας διεγείρω μέσω της συνείδησης, ώστε
να θυμάστε τα καθήκοντά σας ανάμεσα στους
αδελφούς και τις αδελφές και να σπέρνετε
έργα αγάπης και συγχώρεσης στο δρόμο σας,
όπως σας δίδαξα στη Δεύτερη Εποχή. (300,
29)
437 Σήμερα η δύναμη της ύλης και η επιρροή
του κόσμου σας έχουν κάνει εγωιστές. Αλλά η
ύλη δεν είναι αιώνια, ούτε ο κόσμος και η
επιρροή του, και εγώ είμαι ο υπομονετικός
δικαστής, του οποίου η δικαιοσύνη είναι
Κύριος της ζωής και του χρόνου. Δεν πρέπει
να κρίνετε αυτούς που Με αρνούνται, γιατί
τότε θα σας βρω πιο ένοχους από αυτούς.
438. Μήπως ύψωσα τη φωνή Μου για να
καταδικάσω τους εκτελεστές Μου; Δεν τους
ευλόγησα με αγάπη και ευγένεια; Μακάρι να
καταλαβαίνατε ότι πολλοί από εκείνους που,
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αδελφών ανθρώπων - τι κάνατε μόνο με
εκείνους που βρίσκονται σε άλλη ζωή; Έχετε
αφήσει να πέσει μια κουρτίνα ανάμεσα σε
αυτούς και σε εσάς - αν όχι αυτή της λήθης
σας, τότε αυτή της άγνοιάς σας, η οποία είναι
σαν πυκνή ομίχλη. (167, 31)
445. Βλέπετε εκείνους τους ανθρώπους που
ζουν μόνο για να ικανοποιήσουν μια
υπερβολική πείνα για εξουσία, αδιαφορώντας
για τις ζωές των γειτόνων τους, χωρίς να
σέβονται τα δικαιώματα που Εγώ, ο
Δημιουργός τους, τους έχω παραχωρήσει;
Βλέπετε πώς τα έργα τους μιλούν μόνο για
φθόνο, μίσος και απληστία; Γι' αυτούς λοιπόν
πρέπει να προσεύχεστε περισσότερο απ' ό,τι
για άλλους που δεν έχουν τόσο ανάγκη το
φως.
446. Συγχωρήστε αυτούς τους ανθρώπους για
όλο τον πόνο που σας προκαλούν και με τις
αγνές σκέψεις σας βοηθήστε τους να
συνέλθουν. Μην κάνετε την ομίχλη που τους
περιβάλλει ακόμα πιο πυκνή, γιατί αν μια
μέρα πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις
τους, θα καλέσω σε λογοδοσία και εκείνους
που, αντί να προσεύχονται γι' αυτούς, τους
έστειλαν μόνο σκοτάδι με τις κακές τους
σκέψεις. (113, 30)
447 Θυμηθείτε ότι στον Νόμο σας είπαν: "Δεν
θα έχετε άλλους θεούς εκτός από εμένα".
Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί θεοί που η
ανθρώπινη φιλοδοξία δημιούργησε για να
τους λατρεύει, να τους αποτίει φόρο τιμής και
ακόμη και να θυσιάζει τη ζωή τους.
448. Καταλάβετε ότι ο νόμος μου δεν έχει
ξεπεραστεί και ότι, χωρίς να το γνωρίζετε, σας
μιλάει αδιάκοπα μέσω της συνείδησης- αλλά
οι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι
ειδωλολάτρες και ειδωλολάτρες.
449 Αγαπούν τα σώματά τους, κολακεύουν τις
ματαιοδοξίες τους και ικανοποιούν τις
αδυναμίες τους- αγαπούν τους θησαυρούς
της γης, στους οποίους θυσιάζουν την ειρήνη
και το πνευματικό τους μέλλον. Αποδίδουν
φόρο τιμής στη σάρκα, φτάνοντας μερικές
φορές στον εκφυλισμό και βρίσκοντας ακόμη
και το θάνατο στην επιθυμία για απολαύσεις.
450. Πείστε τον εαυτό σας ότι αγαπήσατε τα
πράγματα του κόσμου περισσότερο από τον
Πατέρα σας. Πότε θυσιάσατε τον εαυτό σας
για Μένα, αγαπώντας Με στον πλησίον σας
και υπηρετώντας Με; Πότε θυσιάζετε τον
ύπνο σας ή βάζετε σε κίνδυνο την υγεία σας

για να προσφέρετε βοήθεια και να
ανακουφίσετε τα βάσανα που ταλαιπωρούν
τους συνανθρώπους σας; Και πότε πήγατε
κοντά στο θάνατο για ένα από τα ευγενή
ιδανικά που εμπνέει το Δόγμα μου;
451. Αναγνωρίστε ότι η λατρεία που κάνετε
με την υλική ζωή προηγείται της λατρείας της
πνευματικής ζωής για εσάς. Γι' αυτό σας είπα
ότι έχετε άλλους θεούς, τους οποίους
λατρεύετε και υπηρετείτε περισσότερο από
τον αληθινό Θεό. (118, 24 - 26)
452 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. (275, 49)
453. Σήμερα ζείτε σε μια εποχή πνευματικής
σύγχυσης, όπου αποκαλείτε το κακό καλό,
όπου πιστεύετε ότι βλέπετε φως εκεί που
υπάρχει σκοτάδι, όπου προτιμάτε το περιττό
από το ουσιώδες. Αλλά το πάντα έτοιμο και
βοηθητικό έλεός μου θα επέμβει εγκαίρως
για να σας σώσει και να σας δείξει τον
φωτεινό δρόμο της αλήθειας - τον δρόμο από
τον οποίο έχετε απομακρυνθεί. (358, 30)
454 Για να είστε νικητές σε όλες τις
δοκιμασίες, κάντε αυτό που σας δίδαξε ο
Δάσκαλος: να παρακολουθείτε και να
προσεύχεστε, ώστε τα μάτια σας να είναι
πάντα σε εγρήγορση και να μην σας κυριεύει
ο πειρασμός. Να θυμάστε ότι το κακό έχει
μεγάλη αίσθηση της ανίχνευσης για να σας
βάλει σε πειρασμό, να σας ρίξει, να σας
νικήσει και να εκμεταλλευτεί την αδυναμία
σας. Να είστε οξυδερκείς, ώστε να ξέρετε πώς
να το εντοπίσετε όταν σας περιμένει. (327,10
o.)
455 Αληθινά σας λέω, η ανθρωπότητα θα βρει
το δρόμο προς το Φως από αυτά τα σκοτάδια.
Αλλά αυτό το βήμα θα γίνει αργά. Τι θα
γινόταν με τους ανθρώπους αν καταλάβαιναν
σε μια στιγμή όλο το κακό που προκάλεσαν;
Κάποιοι θα έχαναν το μυαλό τους, άλλοι θα
αυτοκτονούσαν. (61, 52)
Καθαρισμός και πνευματοποίηση της
ανθρωπότητας
456 Ξεχάσατε το νόμο και περιμένατε από τις
δυνάμεις της φύσης να σας υπενθυμίσουν τη
δικαιοσύνη μου: οι τυφώνες, τα ποτάμια που
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ξεχειλίζουν τις όχθες τους, οι σεισμοί, οι
ξηρασίες, οι πλημμύρες είναι κλήσεις που σας
ξυπνούν και σας μιλούν για τη δικαιοσύνη
μου.
457. Τι άλλο καρπό μπορεί να Μου
προσφέρει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή
από αυτόν της διχόνοιας και του υλισμού;
Αυτός ο λαός, που έχει ακούσει τη
διδασκαλία Μου για χρόνια, δεν μπορεί να
Μου προσφέρει ούτε μια ευχάριστη
συγκομιδή. (69, 54 - 55)
458 Δεν ακούτε τις κραυγές της δικαιοσύνης;
Δεν βλέπετε τις δυνάμεις της φύσης να
ρημάζουν τη μία περιοχή μετά την άλλη;
Πιστεύετε ότι αν ζούσατε μια ενάρετη ζωή, θα
υπήρχε ανάγκη να γίνει αισθητή η δικαιοσύνη
Μου με αυτόν τον τρόπο; Αληθινά σας λέω,
δεν θα υπήρχε ανάγκη να σας εξαγνίσω αν
σας έβρισκα καθαρούς. (69, 11)
459 Αν και προς το παρόν σας φαίνεται
αδύνατο να δημιουργήσετε την ειρήνη στην
ανθρωπότητα, σας λέω ότι η ειρήνη θα έρθει,
και ακόμη περισσότερο: ότι ο άνθρωπος θα
ζήσει σε πνευματοποίηση.
460. Πολλές συμφορές θα πλήξουν τον κόσμο
πριν φτάσει εκείνη η ώρα. Αλλά αυτά τα
βάσανα θα είναι για το καλό της
ανθρωπότητας, τόσο γήινα όσο και
πνευματικά. Θα είναι σαν ένα "Ως εδώ και μη
παρέκει" για την ανεξέλεγκτη πορεία των
κακών πράξεων, του εγωισμού και της
αναζήτησης της ηδονής των ανθρώπων.
461 Με αυτόν τον τρόπο θα επέλθει μια
ισορροπία, διότι οι δυνάμεις του κακού δεν
θα είναι πλέον σε θέση να νικήσουν τις
δυνάμεις του καλού.
462. Αυτός ο εξαγνισμός, επειδή πλήττει
πάντα τους πιο ευαίσθητους και
αγαπημένους, έχει την όψη τιμωρίας χωρίς να
είναι τέτοια. Γιατί στην πραγματικότητα είναι
ένα μέσο σωτηρίας για τα πνεύματα που
έχουν παρεκκλίνει από το μονοπάτι ή το
έχουν χάσει.
463 Αυτός που κρίνει γήινα δεν μπορεί να
ανακαλύψει τίποτα χρήσιμο στον πόνο- αυτός
όμως που θεωρεί ότι κατέχει ένα πνεύμα που
θα ζει για πάντα, κερδίζει φως, σταθερότητα
και ανανέωση από τον ίδιο πόνο.
464 Αν σκεφτείτε πνευματικά - πώς μπορείτε
να πιστεύετε ότι ο πόνος είναι κακό για την
ανθρωπότητα, όταν προέρχεται από έναν Θεό
που είναι όλη αγάπη;

Ο χρόνος περνάει, και θα έρθει η ώρα που
αυτές οι μεγάλες δοκιμασίες θα αρχίσουν να
εμφανίζονται, και ακόμα και το τελευταίο
ίχνος ειρήνης θα ξεφύγει από τον κόσμο, που
δεν θα επιστρέψει μέχρι η ανθρωπότητα να
βρει τον δρόμο του Νόμου Μου, και να
ακούσει αυτή την εσωτερική φωνή που θα
της το λέει αδιάκοπα: Ο Θεός ζει! Ο Θεός
είναι μέσα σας! Γνωρίστε Τον, νιώστε Τον,
συμφιλιωθείτε μαζί Του!
466. Τότε ο τρόπος ζωής σας θα αλλάξει. Ο
εγωισμός θα εξαφανιστεί και όλοι θα είναι
χρήσιμοι στους άλλους. Οι άνθρωποι θα
εμπνευστούν από τη δικαιοσύνη μου για να
δημιουργήσουν νέους νόμους και να
κυβερνήσουν τα έθνη με αγάπη. (232,43 - 47)
467 Στην ύλη θα βιώσετε ομοίως τη
μεταμόρφωση: τα ποτάμια θα αφθονούν σε
νερό, τα άγονα χωράφια θα γίνουν γόνιμα, οι
δυνάμεις της φύσης θα επιστρέψουν στις
συνηθισμένες τους πορείες, επειδή θα
επικρατεί αρμονία μεταξύ του ανθρώπου και
του Θεού, μεταξύ του ανθρώπου και των
θείων έργων, μεταξύ του ανθρώπου και των
νόμων που υπαγορεύει ο Δημιουργός της
ζωής. (352, 65)
468. Μην ταράζεστε, αγαπητοί μάρτυρες. Σας
ανακοινώνω ότι αυτή η υλιστική
ανθρωπότητα, η οποία για τόσο καιρό
πίστευε μόνο σε ό,τι αγγίζει, βλέπει και
κατανοεί με την περιορισμένη διανοητική της
ικανότητα και σε ό,τι αποδεικνύει με την
επιστήμη της, θα γίνει πνευματική και ικανή
να Με κοιτάξει με το πνευματικό της βλέμμα
και να αναζητήσει την αλήθεια. (307, 56)
469 Αν ήσασταν πνευματικά
προετοιμασμένοι, θα μπορούσατε να βλέπετε
στο άπειρο τα πλήθη των πνευματικών όντων,
τα οποία θα έμοιαζαν με ένα απροσμέτρητα
μεγάλο λευκό σύννεφο μπροστά στα μάτια
σας, και όταν οι απεσταλμένοι ή οι
απεσταλμένες αποκολληθούν από αυτό, θα
τους βλέπατε να έρχονται προς το μέρος σας
σαν σπίθες φωτός.
470. Η πνευματική σας όραση δεν είναι
ακόμη διεισδυτική, και γι' αυτό πρέπει να σας
μιλήσω για το υπερπέραν, για όλα όσα δεν
είστε ακόμη σε θέση να δείτε. Αλλά σας λέω
ότι θα έρθει η ώρα που όλοι σας θα γίνετε
μάντεις και θα απολαμβάνετε αυτή τη
θαυμάσια ζωή, την οποία προς το παρόν
αισθάνεστε μακριά σας, αλλά η οποία στην
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πραγματικότητα δονείται κοντά σας, σας
περιβάλλει και σας φωτίζει, σας εμπνέει και
χτυπά αδιάκοπα τις πόρτες σας. (71, 37 - 38)
471 Ευαισθησία, πρόβλεψη, αποκάλυψη,
προφητεία, έμπνευση, διορατικότητα,
χάρισμα σωτηρίας, εσωτερικός λόγος - όλα
αυτά και άλλα χαρίσματα θα βγουν από το
πνεύμα και μέσω αυτών οι άνθρωποι θα
επιβεβαιώσουν ότι μια νέα εποχή έχει
ανατείλει για τους ανθρώπους.
472 Σήμερα αμφιβάλλετε για την ύπαρξη
αυτών των πνευματικών χαρισμάτων, επειδή
κάποιοι τα κρύβουν από τον κόσμο,
φοβούμενοι τη γνώμη του- αύριο θα είναι το
πιο φυσικό και όμορφο πράγμα να τα
κατέχετε.
473. Έρχομαι σε σας αυτή την "Τρίτη φορά"
επειδή είστε άρρωστοι στο σώμα και στο
πνεύμα. Ο υγιής δεν έχει ανάγκη από γιατρό,
ούτε ο δίκαιος από εξαγνισμό. (80, 5 - 6)
474 Σήμερα εξακολουθείτε να χρειάζεστε
κληρικούς, δικαστές και δασκάλους. Όταν
όμως η πνευματική και ηθική σας κατάσταση
θα είναι υψηλή, δεν θα χρειάζεστε πλέον
αυτά τα στηρίγματα, ούτε αυτές τις φωνές. Σε
κάθε άνθρωπο θα υπάρχει ένας δικαστής,
ένας λειτουργός, ένας δάσκαλος και ένας
βωμός. (208,41)

εντολές του Κυρίου τους, ο οποίος έβαλε τον
λόγο Του στα χείλη των εκλεκτών Του.
3 Γεμάτοι πίστη και θάρρος, τίποτα δεν τους
εμπόδισε από το έργο τους να διδάξουν στο
λαό το νόμο μου και να τον απομακρύνουν
από το θρησκευτικό φανατισμό, κάνοντάς τον
να αντιληφθεί την αδιαφορία και τα λάθη των
ιερέων. (162, 7 – 8)
4 Ανθρωπότητα, ο πόνος, η δυστυχία και το
χάος που σας περιβάλλει αυτή τη στιγμή σας
φαίνονται απρόβλεπτα;
5 αν εκπλαγήκατε, είναι επειδή δεν
ενδιαφερθήκατε για τις προφητείες Μου και
δεν έχετε προετοιμαστεί.
6 Όλα είχαν προβλεφθεί, και όλα είχαν
προαναγγελθεί, αλλά εσείς δεν είχατε πίστη,
και τώρα, ως αποτέλεσμα, πίνετε ένα πολύ
πικρό ποτήρι.
7 Ακόμα και σήμερα προφητεύω μέσω της
ανθρώπινης διάνοιας. Κάποιες προφητείες θα
πραγματοποιηθούν σύντομα, άλλες μόνο σε
μακρινές εποχές.
8. Αυτοί οι άνθρωποι που τα ακούνε έχουν τη
μεγάλη ευθύνη να τα κάνουν γνωστά στην
ανθρωπότητα. Διότι περιέχουν φως που κάνει
τους ανθρώπους να κατανοήσουν την
πραγματικότητα στην οποία ζουν, ώστε να
σταματήσουν την ξέφρενη κούρσα τους προς
την άβυσσο. (276, 41 - 42)
9. Πολλά από όσα σας έχω μιλήσει αυτή την
εποχή είναι προφητείες, που άλλοτε
αναφέρονται στους επόμενους καιρούς,
άλλοτε σε μελλοντικούς καιρούς. Αυτός είναι
ο λόγος για τον οποίο πολλοί άνθρωποι δεν
θέλουν να δώσουν σημασία σε αυτό το θείο
μήνυμα.
10 Αυτός ο λόγος, ωστόσο, θα ανατείλει
γεμάτος φως στους ανθρώπους των
μελλοντικών αιώνων, οι οποίοι θα
αναγνωρίσουν και θα ανακαλύψουν σε αυτόν
μεγάλες αποκαλύψεις, των οποίων η ακρίβεια
και η τελειότητα θα καταπλήξουν τους
επιστήμονες. (216, 13)

XVI Προφητείες και παραβολές,
παρηγοριά και υπόσχεση
Κεφάλαιο 64 - Προφητείες
Η εκπλήρωση παλαιών και νέων
προφητειών
1 Ό,τι οι προφήτες διακήρυξαν, θα γίνει σ'
αυτόν τον καιρό. Η νέα μου λέξη θα έρθει σε
φιλοσόφους και θεολόγους, πολλοί θα την
περιγελάσουν και άλλοι θα εξοργιστούν. Αλλά
ενώ αυτό συμβαίνει, τα έκπληκτα μάτια τους
θα δουν την εκπλήρωση των προφητειών που
σας ανακοίνωσα τώρα. (151, 75)
2 Αυτοί οι προφήτες των περασμένων εποχών
δεν είχαν καμία νομική εξουσία ή
εξουσιοδότηση στη γη, δεν υποχρεώθηκαν να
υποταχθούν σε καμία εξουσία και
επικεντρώθηκαν μόνο στην υπακοή στις

Μεγάλη προφητεία των εθνών της 10ης
Ιανουαρίου 1945, προς το τέλος του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου
11 Αυτή τη στιγμή μιλάω στα έθνη της γης.
Όλοι έχουν το φως Μου- με αυτό, ας
αναλογιστούν ότι τόλμησαν να διαθέσουν τη
ζωή σαν να ήταν οι ιδιοκτήτες της.
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12 Αληθινά σας λέω, η καταστροφή και ο
πόνος σας έχει προκαλέσει βαθιά μετάνοια σε
πολλούς και έχει αφυπνίσει στο φως
εκατομμύρια ανθρώπους που Με αναζητούν
και Με επικαλούνται, και από αυτούς μια
κραυγή θρήνου ανεβαίνει σε Μένα ζητώντας:
Πατέρα, μήπως ο πόλεμος το 1945 δεν θα
τελειώσει και δεν θα στεγνώσετε τα δάκρυά
μας και δεν θα μας φέρετε την Ειρήνη;
13 Εδώ είμαι ανάμεσά σας, επτά έθνη! Επτά
κεφάλια, εσείς που υψώσατε τον εαυτό σας
μπροστά Μου στον κόσμο!
14 ΑΓΓΕΛΙΑ: Σας φωτίζω, η δικαιοσύνη Μου
θα σας ταλαιπωρήσει ακόμη σκληρά- αλλά
σας δίνω δύναμη, αγγίζω την καρδιά σας και
σας λέω: οι αξιώσεις σας για εξουσία θα
πέσουν, τα πλούτη σας θα σας αφαιρεθούν
και δεν θα δοθούν σε κανέναν.
15. ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στοιχειώνω την υπερηφάνειά
σας αυτή τη στιγμή, και σας λέω:
ετοιμαστείτε, γιατί το σπέρμα σας δεν θα
χαθεί. Μου ζητήσατε νέα εδάφη, αλλά οι
άνθρωποι παρενέβησαν στις υψηλές
συμβουλές Μου. Σκύβω το λαιμό σου και σου
λέω: πάρε τη δύναμή Μου και εμπιστεύσου
ότι θα σε σώσω.
16. Αν όμως δεν εμπιστευτείτε σε Μένα και
αφεθείτε στην υπερηφάνειά σας, θα μείνετε
μόνοι και σκλάβοι του κόσμου. Αλλά αυτό δεν
είναι το θέλημά Μου, γιατί τώρα είναι η ώρα
που θα ανατρέψω τους αφέντες και θα
ελευθερώσω τους σκλάβους και τους
αιχμαλώτους. Πάρτε το φως μου και
ορθοποδήστε ξανά.
17 ΡΩΣΙΑ: Το πνεύμα μου βλέπει τα πάντα. Ο
κόσμος δεν θα είναι δικός σας. Εγώ θα είμαι
αυτός που θα σας κυβερνά όλους. Δεν θα
μπορέσετε να σβήσετε το όνομά μου, διότι ο
Χριστός που σας μιλάει θα κυριαρχεί πάνω σε
όλους τους ανθρώπους. Απελευθερωθείτε
από τον υλισμό και προετοιμαστείτε για μια
νέα ζωή, γιατί αν αυτό δεν συμβεί, θα σπάσω
την αλαζονεία σας. Σας δίνω το φως μου.
18 ΙΤΑΛΙΑ: Δεν είσαι πια κύριος όπως στο
παρελθόν- σήμερα, η κοροϊδία, η υποτέλεια
και ο πόλεμος σε έχουν καταστρέψει. Ως
αποτέλεσμα του εκφυλισμού σας,
υποβάλλεστε σε έναν μεγάλο εξαγνισμό.
Αλλά σας λέω: ανανεωθείτε, απομακρύνετε
τον φανατισμό και την ειδωλολατρία σας και
αναγνωρίστε Με ως τον Υπέρτατο Κύριο. Θα
ρίξω πάνω σας νέες εμπνεύσεις και φως.

Πάρτε το θεραπευτικό μου βάλσαμο και
συγχωρέστε ο ένας τον άλλον.
19 ΓΑΛΛΙΑ: Φέρνετε τον πόνο σας μπροστά
Μου. Ο θρήνος σας φτάνει μέχρι τον ψηλό
θρόνο Μου. Σας δέχομαι. Συνηθίζατε να
υψώνετε τον εαυτό σας στον Κύριο, τώρα
Μου δείχνετε μόνο τις αλυσίδες που σέρνετε
μαζί σας.
20 Ούτε παρακολουθήσατε ούτε
προσευχηθήκατε. Παραδοθήκατε στις
απολαύσεις της σάρκας, και ο δράκος σας
πήρε ως λεία του.
21 Εγώ, όμως, θα σας σώσω, επειδή οι θρήνοι
των γυναικών σας και το κλάμα των παιδιών
σας έρχονται σε μένα. Θέλετε να σωθείτε και
Εγώ σας απλώνω το χέρι Μου. Αλλά αληθινά
σας λέω: Προσέξτε, προσευχηθείτε και
συγχωρήστε!
22 ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ: Αυτή τη στιγμή σας
λαμβάνω επίσης. Κοιτάζω την καρδιά σου δεν είναι από πέτρα, αλλά από μέταλλο, από
χρυσό. Το μυαλό σου από μέταλλο βλέπω να
σκληραίνει. Δεν βρίσκω καμία αγάπη σε εσάς,
δεν ανακαλύπτω καμία πνευματικότητα.
Βλέπω μόνο μεγαλομανία, φιλοδοξία και
απληστία.
23. "Συνεχίστε", αλλά σας ρωτώ: Πότε θα
ριζώσει βαθιά ο σπόρος Μου ανάμεσά σας;
Πότε θα γκρεμίσετε το "Χρυσό Μοσχάρι" και
τον "Πύργο της Βαβέλ" σας, για να υψώσετε
αντ' αυτού τον αληθινό Ναό του Κυρίου;
24 αγγίζω τη συνείδησή σας από τον πρώτο
μέχρι τον τελευταίο και σας συγχωρώ. Σας
φωτίζω, ώστε στην πιο δύσκολη ώρα, όταν η
επίσκεψη φτάσει στο αποκορύφωμά της, το
μυαλό σας να μην θολώνει, αλλά να
σκέφτεται καθαρά και να θυμάται ότι είμαι
πάνω από εσάς.
25 Σας δίνω φως, δύναμη και εξουσία. Μην
παρεμβαίνετε στις υψηλές συμβουλές μου,
γιατί αν δεν υπακούσετε στις εντολές μου ή
περάσετε τη γραμμή που χαράζω, πόνος,
καταστροφή, φωτιά, λοιμός και θάνατος θα
έρθουν πάνω σας.
26 ΙΑΠΩΝΙΑ: Σας δέχομαι και σας μιλάω.
Μπήκα στο ιερό σας και κοίταξα τα πάντα.
Δεν θέλετε να είστε τελευταίοι, πάντα θέλατε
να είστε πρώτοι. Ωστόσο, αληθινά σας λέω,
αυτός ο σπόρος δεν είναι ευχάριστος
μπροστά Μου.
27 Είναι ανάγκη να αδειάσεις το ποτήρι του
πόνου, για να καθαριστεί η καρδιά σου. Είναι
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απαραίτητο η "γλώσσα" σας να αναμιχθεί με
άλλες "γλώσσες". Είναι απαραίτητο για τον
κόσμο να σας πλησιάσει. Όταν ο κόσμος
προετοιμαστεί και εξαγνιστεί, θα σας φέρει
τον σπόρο που θα του παραδώσω. Γιατί δεν
βλέπω κανέναν προετοιμασμένο. Δεν βλέπω
μέσα σας τον πνευματικό σπόρο της
Θεϊκότητάς Μου. Ωστόσο, εγώ θα ανοίξω το
δρόμο.
28. Σύντομα θα υπάρξει ένα χάος
κοσμοθεωριών σε όλο τον κόσμο, μια
σύγχυση επιστημών και θεωριών. Αλλά μετά
από αυτό το χάος, το φως θα έρθει σε σας.
Σας προετοιμάζω όλους, σας συγχωρώ και
φροντίζω να ακολουθήσετε το σωστό δρόμο.
29. Όταν έρθει ο καιρός και έρθει η ειρήνη
στα έθνη, μην αντισταθείτε, μην
παρεμβαίνετε στις υψηλές μου αποφάσεις,
ούτε να αντιταχθείτε στο θέλημά Μου. Όταν
τα έθνη θα έχουν κάνει ειρήνη, δεν θα τα
μαχαιρώνετε πισώπλατα, γιατί τότε θα φέρω
την κρίση Μου επάνω σας.
Τριάντα. Επτά έθνη! Επτά κεφάλια! Ο
Πατέρας σας έχει συλλάβει. Μπροστά σου,
υπό την κυριαρχία σου, είναι ο κόσμος. Είστε
υπεύθυνοι απέναντί Μου γι' αυτό!
31. Το φως του "Βιβλίου των Επτά
Σφραγίδων" να είναι σε κάθε ένα από τα
έθνη, ώστε οι άνθρωποι να προετοιμαστούν
σύμφωνα με το θέλημά Μου. Η ειρήνη μου
να είναι μαζί σας! (127, 50 - 65)

εξιλεωθεί. Η ίδια η γη θα λογοδοτήσει για την
κακή χρήση που έκανε ο άνθρωπος σ' αυτήν
και στα βασίλεια της φύσης της.
35. Όλα όσα έχουν καταστραφεί θα σας
καλέσουν σε λογοδοσία και θα κάνουν έτσι
τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι
δημιουργήθηκαν από τον Δημιουργό με
προθέσεις αγάπης και ότι η ίδια η Θέληση
που θα μπορούσε να τους καταστρέψει τους
φροντίζει, τους προστατεύει και τους ευλογεί.
(180, 67)
36. 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
ριχτεί σε έναν αδελφοκτόνο αγώνα για ένα
κομμάτι γης, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη
δυστυχία του πνεύματός του.
37. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη
δοκιμασία που θα υποστεί ο κόσμος. Όλοι
περιμένουν την ειρήνη, αλλά αυτή θα
πραγματοποιηθεί μόνο αφού οι δυνάμεις της
φύσης με μαρτυρήσουν. (243,52)
38. Οι δυνάμεις της φύσης μου θα
απελευθερωθούν και θα καταστρέψουν
ολόκληρες χώρες. Οι επιστήμονες θα
ανακαλύψουν έναν νέο πλανήτη και μια
"βροχή από αστέρια" θα φωτίσει τον κόσμο
σας. Αλλά αυτό δεν θα φέρει καταστροφή
στην ανθρωπότητα- θα αναγγείλει απλώς
στους ανθρώπους τον ερχομό μιας νέας
εποχής. (182, 38)
- Στα ευαγγέλια αυτό το σημάδι της κρίσης
ανακοινώνεται με τα λόγια: "Τα "αστέρια" θα
πέσουν από τον ουρανό".
39 Σας αποκάλυψα ήδη ότι ο λαός μου είναι
διασκορπισμένος σε ολόκληρη τη γη, δηλαδή
ότι ο πνευματικός σπόρος είναι
διασκορπισμένος σε ολόκληρο τον κόσμο.
40. Σήμερα διαφωνείτε και μάλιστα αγνοείτε
ο ένας τον άλλον για ασήμαντες
λεπτομέρειες. Αλλά όταν τα υλιστικά δόγματα
απειλήσουν να σας κατακλύσουν όλους, εσείς
που σκέφτεστε και αισθάνεστε με το πνεύμα
θα γίνετε τελικά ένα. Όταν έρθει εκείνη η
ώρα, θα σας δώσω ένα σημάδι για να
αναγνωρίζετε ο ένας τον άλλον - κάτι που θα
μπορείτε να βλέπετε και να ακούτε με τον
ίδιο τρόπο. Τότε, όταν θα δώσετε μαρτυρία ο
ένας στον άλλον, θα εκπλαγείτε και θα πείτε:
"Είναι ο Κύριος που μας επισκέφθηκε".""
(156, 35 - 36)

Πόλεμοι και φυσικές καταστροφές - σημάδια
στον ουρανό
32. Αυτός ο ίδιος κόσμος στον οποίο
κατοικείτε τώρα υπήρξε από καιρό πεδίο
μάχης. 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.
33. Αλλά η καρδιά των ανθρώπων 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 πλεονεξία, η
αλαζονεία και η εκδίκηση που τους πέρασαν
στο αίμα. (271, 65)
34. Σκεφτείτε ότι ήρθε η ώρα της κρίσης, διότι
σας λέω αληθινά, κάθε παράβαση θα
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είναι πεπεισμένος για την αλήθεια Μου. (269,
50-51

Προφητεία για τη διαίρεση των μεξικανικών
κοινοτήτων
41. Τώρα ακούστε Με καλά, άνθρωποι, και
αρχίστε να υπακούτε στο λόγο Μου άξια και
αληθινά.
42. Βλέπω ότι κουβαλάτε θλίψη στις καρδιές
σας επειδή προβλέπετε ότι δεν θα τηρήσουν
όλα αυτά τα πλήθη τον νόμο που έχω γράψει
στο πνεύμα σας. Ωστόσο, σας λέω ότι
σήμερα, όπως και στην "Πρώτη Εποχή", οι
άνθρωποι θα διχαστούν.
43. 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 σ'
αυτόν τον λαό, όταν έρθει η ημέρα που έχει
οριστεί από το θέλημα του Πατέρα σας για να
τελειώσει αυτή η εκδήλωση.
44 Έχω έρθει σε σας αυτή την εποχή ως
απελευθερωτής, δείχνοντάς σας τον 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.
45 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξεκινούν και
Με ακολουθούν σε αυτό το ταξίδι με την
επιθυμία για απελευθέρωση και
πνευματοποίηση, γιατί δεν θα νιώσουν ποτέ
εγκαταλελειμμένοι ούτε αδύναμοι στις
δοκιμασίες που θα τους φέρει η απέραντη
έρημος.
46. Αλίμονο, όμως, σ' αυτούς που
παραβιάζουν την πίστη, που αγαπούν τα
πράγματα του κόσμου περισσότερο από τα
πνευματικά - σ' αυτούς που συνεχίζουν να
επιμένουν στα είδωλά τους και στις
παραδόσεις τους! Κατά τη γνώμη τους για να
Με υπηρετήσουν, θα είναι υπήκοοι του
"Φαραώ", που είναι η "σάρκα", ο υλισμός, η
ειδωλολατρία.
47 Αυτός που θέλει να έρθει στη Γη της
Επαγγελίας, στην Πατρίδα του Πνεύματος,
πρέπει να αφήσει ένα ίχνος καλοσύνης στην
πορεία του μέσα στον κόσμο.
48 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, η
πίστη σας δεν είναι απόλυτη, και σας λέω ότι
όποιος θέλει να Με ακολουθήσει πρέπει να

Κεφάλαιο 65 - Παραβολές,
παρηγοριά και υπόσχεση
Παραβολή των κακών διαχειριστών
1 Στην επιθυμία για έλεος, ένα πλήθος
πεινασμένων, άρρωστων και γυμνών
ανθρώπων πλησίασε ένα σπίτι.
2 Οι οικονόμοι του σπιτιού το ετοίμαζαν
συνεχώς, για να διασκεδάζουν τους
περαστικούς στο τραπέζι τους.
3 Ο γαιοκτήμονας, ο ιδιοκτήτης και ο
άρχοντας αυτών των γαιών ήρθε να
προεδρεύσει στο συμπόσιο.
4 Ο καιρός πέρασε, και οι άποροι έβρισκαν
πάντα τροφή και στέγη στο σπίτι.
5 Μια μέρα ο άρχοντας είδε ότι το νερό στο
τραπέζι ήταν θολό, ότι το φαγητό δεν ήταν
υγιεινό και νόστιμο και ότι τα τραπεζομάντιλα
ήταν λερωμένα.
6 Τότε κάλεσε κοντά του εκείνους που είχαν
αναλάβει να ετοιμάσουν το τραπέζι με τα
φαγητά και τους είπε: "Είδατε τα λινά
υφάσματα και δοκιμάσατε τα φαγητά και
ήπιατε από το νερό;".
7 "Ναι, Κύριε", απάντησαν εκείνοι.
8 "Πριν λοιπόν δώσετε φαγητό σ' αυτούς τους
πεινασμένους, αφήστε πρώτα τα παιδιά σας
να φάνε απ' αυτό, και αν βρουν το φαγητό
καλό, δώστε το σ' αυτούς τους
φιλοξενούμενους".
9 Και τα παιδιά πήραν από το ψωμί, και από
τους καρπούς, και από τα πράγματα που ήταν
επάνω στο τραπέζι- αλλά η γεύση ήταν
αηδιαστική, και υπήρχε δυσαρέσκεια και
εξέγερση εναντίον του, και διαμαρτύρονταν
έντονα.
10 Τότε, ο γαιοκτήμονας είπε σ' αυτούς που
περίμεναν ακόμα: "Ελάτε κάτω από ένα
δέντρο, γιατί θα σας προσφέρω τους καρπούς
του κήπου μου και νόστιμη τροφή".
11 Στους υπηρέτες, όμως, είπε τα εξής:
"Καθαρίστε τα λερωμένα, αφαιρέστε την
κακή γεύση από τα χείλη εκείνων που
απογοητεύσατε. Δεν έχω καμία ευχαρίστηση
σε σας, γιατί σας είπα να δέχεστε όλους
όσους πεινούν και διψούν, να τους
προσφέρετε την καλύτερη τροφή και καθαρό
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νερό, και δεν υπακούσατε. Η δουλειά σας δεν
μου αρέσει".
12 Και ο κύριος εκείνων των χωρών ετοίμασε
ο ίδιος το συμπόσιο- το ψωμί ήταν πλούσιο,
τα φρούτα υγιεινά και ώριμα, το νερό φρέσκο
και δροσιστικό. Τότε προσκάλεσε όσους
περίμεναν, τους ζητιάνους, τους αρρώστους
και τους λεπρούς, και όλοι γλέντησαν, και η
χαρά τους ήταν μεγάλη. Σύντομα ήταν υγιείς
και απαλλαγμένοι από τα βάσανα και
αποφάσισαν να μείνουν στο κτήμα.
13 Άρχισαν να καλλιεργούν τα χωράφια και
να γίνονται εργάτες του αγρού, αλλά ήταν
αδύναμοι και δεν ήξεραν πώς να ακολουθούν
τις οδηγίες εκείνου του Κυρίου. Ανακάτεψαν
διαφορετικά είδη σπόρων, και η σοδειά
εκφυλίστηκε, το σιτάρι πνίγηκε από ζιζάνια.
14 Και όταν ήρθε η ώρα του θερισμού, ήρθε ο
άρχοντας της έπαυλης και τους είπε: "Τι
κάνετε, αφού σας έδωσα μόνο να φυλάτε το
σπίτι για να δέχεστε τους καλεσμένους; Ο
σπόρος που σπείρατε δεν είναι καλός- άλλοι
είναι για να οργώνουν τα χωράφια. Πήγαινε
να καθαρίσεις τη γη από τα γαϊδουράγκαθα
και τα ζιζάνια, και μετά διαχειρίσου ξανά το
σπίτι. Το πηγάδι στέρεψε, το ψωμί δεν
δυναμώνει, και ο καρπός είναι πικρός. Κάντε
σ' αυτούς που περνούν από εδώ, όπως έκανα
εγώ σε σας. Όταν θα έχεις θρέψει και
θεραπεύσει αυτούς που στρέφονται σε σένα,
όταν θα έχεις απομακρύνει τον πόνο των
γειτόνων σου, τότε θα σε αναπαύσω στον
οίκο μου." (196, 47 - 49)

δύναμη που είχαν χάσει- αλλά ο νεαρός δεν
πήρε νέο θάρρος.
17 Ο πρεσβύτερος δεν είχε σκοπό να τον
εγκαταλείψει σε αυτή την έρημο, και παρόλο
που και αυτός ήταν κουρασμένος, φόρτωσε
τον κουρασμένο σύντροφο στην πλάτη του
και συνέχισε με δυσκολία την πορεία.
18 Όταν ο νεαρός ξεκουράστηκε και σκέφτηκε
τον κόπο που έκανε σ' αυτόν που τον
κουβαλούσε στους ώμους του, λύθηκε από
τον λαιμό του και τον πήρε από το χέρι, και
έτσι συνέχισαν τον δρόμο τους.
19 Απέραντη πίστη εμψύχωνε την καρδιά του
ηλικιωμένου περιπλανώμενου, η οποία του
έδινε δύναμη να ξεπεράσει την κούρασή του.
20 Όπως το είχε μαντέψει, στον ορίζοντα
εμφανίστηκε μια όαση, κάτω από τη σκιά της
οποίας τους περίμενε η δροσιά μιας πηγής.
Τελικά έφτασαν εκεί και ήπιαν από το
δροσιστικό νερό μέχρι να χορτάσουν.
21 Έπεσαν σε έναν αναπαυτικό ύπνο, και όταν
ξύπνησαν, ένιωσαν ότι η κούραση είχε φύγει,
ούτε πεινούσαν ούτε διψούσαν. Ένιωσαν
γαλήνη στις καρδιές τους και δύναμη να
φτάσουν στην πόλη που έψαχναν.
22 Δεν ήθελαν πραγματικά να φύγουν από
εκείνο το μέρος, αλλά το ταξίδι έπρεπε να
συνεχιστεί. Γέμισαν τα αγγεία τους με αυτό το
κρυστάλλινο και καθαρό νερό και συνέχισαν
το ταξίδι τους.
23 Ο ηλικιωμένος οδοιπόρος, που ήταν το
στήριγμα του νεαρού, είπε: "Θα
χρησιμοποιήσουμε το νερό που κουβαλάμε
μόνο με μέτρο. Είναι πιθανό να
συναντήσουμε στο δρόμο μας κάποιους
προσκυνητές που, νικημένοι από την
εξάντληση, πεθαίνουν από δίψα ή
αρρωσταίνουν, και τότε θα είναι απαραίτητο
να τους προσφέρουμε ό,τι κουβαλάμε".
24 Ο νεαρός διαμαρτυρήθηκε, λέγοντας ότι
θα ήταν παράλογο να δώσουν κάτι που
μπορεί να μην αρκούσε ούτε για τους ίδιουςότι σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν
να το πουλήσουν στην τιμή που ήθελαν, αφού
τους είχε κοστίσει τόσο μεγάλη προσπάθεια
να αποκτήσουν το πολύτιμο αυτό στοιχείο.
25 Ο γέροντας δεν ικανοποιήθηκε με την
απάντηση αυτή και του απάντησε ότι αν
ήθελαν να έχουν ηρεμία, θα έπρεπε να
μοιραστούν το νερό με τους άπορους.
26 Ο νεαρός είπε σκυθρωπός ότι προτιμούσε
να καταναλώσει το νερό του δοχείου του

Παραβολή της διάβασης από την έρημο στη
Μεγάλη Πόλη
15 Δύο περιπλανώμενοι περπατούσαν με
αργά βήματα μέσα σε μια απέραντη έρημο,
με τα πόδια τους να πονάνε από την καυτή
άμμο. Πήγαιναν προς μια μακρινή πόλη, και
μόνο η ελπίδα ότι θα έφταναν στον
προορισμό τους τους αναζωογονούσε στο
δύσκολο ταξίδι τους- γιατί το ψωμί και το
νερό σταδιακά τελείωναν. Ο νεότερος από
τους δύο άρχισε να κουράζεται και ζήτησε
από τον σύντροφό του να συνεχίσει το ταξίδι
μόνος του, επειδή οι δυνάμεις του τον
εγκατέλειπαν.
16 Ο ηλικιωμένος περιπλανώμενος
προσπάθησε να εμφυσήσει νέο θάρρος στον
νεαρό, λέγοντάς του ότι μπορεί σύντομα να
βρεθούν σε μια όαση όπου θα ξαναβρούν τη
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μόνος του από το να το μοιραστεί με
οποιονδήποτε θα συναντούσαν στο δρόμο.
27 Και πάλι επαληθεύτηκε το προαίσθημα
του γέροντα, γιατί είδαν μπροστά τους ένα
καραβάνι με άνδρες, γυναίκες και παιδιά,
χαμένο στην έρημο, κοντά στην καταστροφή.
28 Ο καλός γέροντας πλησίασε βιαστικά τους
ανθρώπους αυτούς και τους έδωσε να πιουν.
Οι κουρασμένοι ένιωσαν αμέσως
δυναμωμένοι, οι άρρωστοι άνοιξαν τα μάτια
τους για να ευχαριστήσουν τον ταξιδιώτη και
τα παιδιά σταμάτησαν να κλαίνε από τη δίψα.
Το καραβάνι σηκώθηκε και συνέχισε το ταξίδι
του.
29 Ειρήνη υπήρχε στην καρδιά του ευγενικού
οδοιπόρου, ενώ ο άλλος, βλέποντας το
σκάφος του άδειο, είπε με αγωνία στον
σύντροφό του να γυρίσουν πίσω και να πάνε
στην πηγή για να αντικαταστήσουν το νερό
που είχαν καταναλώσει.
30 "Δεν πρέπει να γυρίσουμε πίσω", είπε ο
καλός περιπλανώμενος, "αν έχουμε πίστη, θα
συναντήσουμε νέες οάσεις πιο πέρα".
31. Αλλά ο νέος αμφιβάλλει, φοβάται και
προτιμά να αποχαιρετήσει τον σύντροφό του
επί τόπου, για να επιστρέψει με πόθο στην
πηγή. Αυτοί, που ήταν σύντροφοι στον πόνο,
χώρισαν. Ενώ ο ένας συνέχιζε το μονοπάτι,
εμπνεόμενος από την πίστη στο στόχο του, ο
άλλος, σκεπτόμενος ότι μπορεί να χαθεί στην
έρημο, έτρεχε προς την πηγή με την εμμονή
του θανάτου στην καρδιά του.
32 Τελικά έφτασε λαχανιασμένος και
εξαντλημένος. Αλλά ικανοποιημένος, ήπιε το
ποτό του, ξέχασε τον σύντροφο που είχε
αφήσει να φύγει μόνος του, όπως και την
πόλη που είχε απαρνηθεί, και αποφάσισε να
ζήσει στο εξής στην έρημο.
33 Δεν άργησε να περάσει από κοντά ένα
καραβάνι, αποτελούμενο από εξαντλημένους
και διψασμένους άνδρες και γυναίκες.
Πλησίαζαν πρόθυμα για να πιουν από το νερό
της πηγής.
34 Ξαφνικά, όμως, είδαν να εμφανίζεται ένας
άνθρωπος που τους απαγόρευσε να πίνουν
και να αναπαύονται, αν δεν του πλήρωναν
αυτά τα οφέλη. Ήταν ο νεαρός
περιπλανώμενος που είχε καταλάβει την
όαση και είχε γίνει κύριος της ερήμου.
35 Ο λαός εκείνος τον άκουσε με θλίψη,
επειδή ήταν φτωχός και δεν μπορούσε να
αγοράσει τον πολύτιμο θησαυρό που θα

ξεδίψαζε τη δίψα του. Τελικά, αποχωρίστηκαν
τα λίγα που είχαν μαζί τους, αγόρασαν λίγο
νερό για να ανακουφίσουν τη δίψα τους και
συνέχισαν το δρόμο τους.
36 Σύντομα ο άνθρωπος αυτός από άρχοντας
έγινε βασιλιάς, γιατί δεν περνούσαν από εκεί
πάντα οι φτωχοί- υπήρχαν και ισχυροί άνδρες
που μπορούσαν να δώσουν μια περιουσία για
ένα ποτήρι νερό.
37 Ο άνθρωπος αυτός δεν θυμόταν πια την
πόλη πέρα από την έρημο, πολύ περισσότερο
τον αδελφικό σύντροφο που τον είχε
κουβαλήσει στους ώμους του και τον είχε
προφυλάξει από το να χαθεί στην έρημο.
38. Μια μέρα είδε ένα καραβάνι να έρχεται,
που κατευθυνόταν αλάνθαστα προς τη
Μεγάλη Πόλη. (38) Έμεινε έκπληκτος όταν
είδε τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά
να βγαίνουν έξω με δύναμη και χαρά,
τραγουδώντας ένα τραγούδι δοξολογίας.
39 Ο άνθρωπος δεν κατάλαβε τι είδε, και η
έκπληξή του μεγάλωσε όταν είδε ότι
επικεφαλής του καραβανιού ήταν εκείνος που
ήταν ο συνταξιδιώτης του.
40 Το καραβάνι σταμάτησε πριν από την
όαση, ενώ οι δύο άνδρες στάθηκαν
αντικριστά και κοιτάζονταν έκπληκτοι. Τελικά
ο κάτοικος της όασης ρώτησε εκείνον που
ήταν ο σύντροφός του: "Πες μου, πώς είναι
δυνατόν να υπάρχουν άνθρωποι που
διασχίζουν αυτή την έρημο χωρίς να
αισθάνονται δίψα ή κούραση;".
41 Το έκανε αυτό επειδή σκεφτόταν
εσωτερικά τι θα του συνέβαινε από την
ημέρα που κανείς δεν θα ερχόταν να του
ζητήσει νερό ή καταφύγιο.
42 Ο καλός περιπλανώμενος είπε στον
σύντροφό του: "Έφτασα στη Μεγάλη Πόλη,
αλλά όχι μόνος μου. Στο δρόμο συνάντησα
τους αρρώστους, τους διψασμένους, τους
χαμένους, τους εξαντλημένους, και σε όλους
αυτούς έδωσα νέο κουράγιο μέσω της πίστης
που με εμψυχώνει, και έτσι από όαση σε
όαση φτάσαμε μια μέρα στις πύλες της
Μεγάλης Πόλης.
43 Εκεί με κάλεσαν μπροστά στον άρχοντα
εκείνου του βασιλείου, ο οποίος, βλέποντας
ότι γνώριζα την έρημο και συμπονούσα τους
ταξιδιώτες, μου ανέθεσε να επιστρέψω για να
είμαι οδηγός και σύμβουλος των ταξιδιωτών
στη βασανιστική διάβαση της ερήμου.
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44 Και εδώ με βλέπετε να οδηγώ ένα άλλο
καραβάνι που πρέπει να πάω στη Μεγάλη
Πόλη. - Κι εσύ; Τι κάνεις εδώ;" ρώτησε εκείνον
που είχε μείνει στην όαση. - Ο τελευταίος
παρέμεινε σιωπηλός, ντροπιασμένος.
45 Τότε, ο καλός ταξιδιώτης του είπε: "Ξέρω
ότι έχεις οικειοποιηθεί αυτή την όαση, ότι
πουλάς νερό και χρεώνεις χρήματα για τη
σκιά. Αυτά τα αγαθά δεν σας ανήκουντοποθετήθηκαν στην έρημο από μια θεϊκή
δύναμη, ώστε αυτός που θα τα χρειαζόταν να
τα χρησιμοποιήσει.
46. Βλέπετε αυτά τα πλήθη ανθρώπων; Δεν
έχουν ανάγκη από όαση, γιατί ούτε διψούν
ούτε κουράζονται. Αρκεί να τους μεταφέρω
το μήνυμα που τους στέλνει ο Κύριος της
Μεγάλης Πόλης μέσω της δικής μου
μεσολάβησης, και ήδη ξεκινούν, βρίσκοντας
νέα δύναμη με κάθε βήμα χάρη στον υψηλό
στόχο που έχουν: να φτάσουν σε αυτό το
Βασίλειο.
47 Αφήστε την πηγή σ' αυτούς που διψούν,
για να αναζωογονηθούν σ' αυτήν, και για να
ξεδιψάσουν αυτοί που υποφέρουν από τις
κακουχίες της ερήμου.
48. Η υπερηφάνεια και ο εγωισμός σας σας
έχουν τυφλώσει. Αλλά τι σε ωφέλησε να είσαι
κύριος αυτής της μικρής όασης, όταν ζεις σ'
αυτή την ερημιά και στερήθηκες την ευκαιρία
να γνωρίσεις τη Μεγάλη Πόλη, προς την
οποία πηγαίναμε μαζί; Έχεις ήδη ξεχάσει
εκείνον τον υψηλό στόχο που είχαμε και οι
δύο;"
49. Όταν εκείνος ο άνθρωπος άκουσε
σιωπηλά εκείνον που υπήρξε πιστός και
ανιδιοτελής σύντροφος, ξέσπασε σε δάκρυα
επειδή ένιωσε τύψεις για τις παραβάσεις του.
Έσκισε τα ψεύτικα ρούχα της λαμπρότητας
και αναζήτησε το σημείο εκκίνησης, που ήταν
εκεί όπου άρχιζε η έρημος, για να
ακολουθήσει το μονοπάτι που θα τον
οδηγούσε στη Μεγάλη Πόλη. Αλλά τώρα πήρε
το δρόμο του φωτισμένος από ένα νέο φως,
αυτό της πίστης και της αγάπης για τους
συνανθρώπους του.
- Τέλος της παραβολής 50. Εγώ είμαι ο Κύριος της Μεγάλης Πόλης,
και ο Ηλίας ο Αρχαίος της παραβολής μου.
Είναι "η φωνή εκείνου που φωνάζει στην
έρημο", είναι εκείνος που σας κάνει εκ νέου
γνωστό τον εαυτό του σε εκπλήρωση της
αποκάλυψης που σας έδωσα στη

Μεταμόρφωση του Όρους Θαβώρ. Αυτός
είναι που σας οδηγεί στην Τρίτη Εποχή στη
Μεγάλη Πόλη, όπου σας περιμένω για να σας
δώσω την αιώνια ανταμοιβή της αγάπης Μου.
51 Ακολουθήστε τον Ηλία, αγαπημένε λαέ,
και όλα θα αλλάξουν στη ζωή σας, στη
λατρεία σας προς τον Θεό και στα ιδανικά
σας- όλα θα μεταμορφωθούν.
52. Πιστεύατε ότι η ατελής άσκηση της
θρησκείας σας θα διαρκούσε για πάντα; - Όχι,
μαθητές μου. Αύριο, όταν το πνεύμα σας δει
τη Μεγάλη Πόλη στον ορίζοντα, θα πει, όπως
ο Κύριός του: "Η Βασιλεία μου δεν είναι του
κόσμου τούτου" (28:18-40).
Παραβολή της μεγαλοψυχίας ενός βασιλιά
53 Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας
βασιλιάς που, περιστοιχισμένος από τους
υπηκόους του, γιόρταζε μια νίκη που είχε
κερδίσει επί ενός επαναστατημένου λαού που
είχε γίνει υποτελής.
54. Ο βασιλιάς και ο λαός του τραγούδησαν
έναν ύμνο νίκης. Τότε ο βασιλιάς μίλησε ως
εξής στον λαό του: "Η δύναμη του βραχίονα
μου θριάμβευσε και έκανε το βασίλειό μου να
μεγαλώσει- αλλά τους κατακτημένους θα
τους αγαπώ όπως σας αγαπώ, θα τους δώσω
χωράφια στα κτήματά μου για να
καλλιεργούν το αμπέλι, και είναι θέλημά μου
να τους αγαπάτε όπως τους αγαπώ εγώ".
55 Ο καιρός πέρασε, και ανάμεσα στον λαό
εκείνο που είχε κερδίσει η αγάπη και η
δικαιοσύνη εκείνου του βασιλιά, εμφανίστηκε
ένας άνθρωπος που επαναστάτησε ενάντια
στον κύριό του και προσπάθησε να τον
σκοτώσει στον ύπνο του, αλλά μόνο τον
τραυμάτισε.
56 Αντιμέτωπος με το έγκλημά του, ο
άνθρωπος αυτός έφυγε φοβισμένος για να
κρυφτεί στα πιο σκοτεινά δάση, ενώ ο
βασιλιάς θρηνούσε για την αχαριστία και την
απουσία του υπηκόου του, γιατί η καρδιά του
τον αγαπούσε πολύ.
57. Ο άνθρωπος αυτός, ενώ διέφευγε,
συνελήφθη από έναν εχθρικό προς τον
βασιλιά λαό, και όταν τον κατηγόρησαν ότι
ήταν υπήκοος εκείνου του οποίου την
εξουσία δεν αναγνώριζαν, ο τελευταίος,
τρομοκρατημένος, τους φώναξε με δυνατή
φωνή ότι ήταν φυγάς επειδή μόλις είχε
σκοτώσει τον βασιλιά. Αλλά δεν τον πίστεψαν
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και τον καταδίκασαν να πεθάνει στην πυρά,
αφού είχε μαρτυρήσει προηγουμένως.
58 Όταν ήταν ήδη αιμόφυρτος και
ετοιμάζονταν να τον ρίξουν στη φωτιά,
συνέβη να περάσει από εκεί ο βασιλιάς με
τους υπηρέτες του, οι οποίοι έψαχναν τον
επαναστάτη, και όταν είδε τι συνέβαινε εδώ,
εκείνος ο άρχοντας σήκωσε το χέρι του και
είπε στους μπράβους: "Τι κάνετε,
επαναστάτες;". Και στο άκουσμα της
μεγαλοπρεπούς και επιβλητικής φωνής του
βασιλιά οι επαναστάτες γονάτισαν μπροστά
του.
59. Ο αχάριστος υπήκοος, που βρισκόταν
ακόμη δεμένος με δεσμά κοντά στη φωτιά και
περίμενε μόνο την εκτέλεση της ποινής του,
έμεινε έκπληκτος και τρόμαξε όταν είδε ότι ο
βασιλιάς δεν ήταν νεκρός και ότι βήμα προς
βήμα τον πλησίαζε και τον έλυνε.
60 Τον οδήγησε μακριά από τη φωτιά και
περιποιήθηκε τις πληγές του. Τότε του έδωσε
κρασί να πιει, τον έντυσε με καινούργιο λευκό
χιτώνα, και αφού τον φίλησε στο μέτωπο, του
είπε: "Υποκείμενό μου, γιατί έφυγες από
μένα; Γιατί με πλήγωσες; Μην μου απαντάς
με λόγια- θέλω μόνο να ξέρεις ότι σε αγαπώ
και σου λέω τώρα, έλα και ακολούθησέ με".
61 Ο λαός, βλέποντας αυτές τις σκηνές του
ελέους, φώναξε με θαυμασμό και εσωτερικά
άλλαξε: "Ωσαννά, ωσαννά!" Δήλωναν ότι
ήταν υπάκουοι υποτελείς αυτού του βασιλιά
και λάμβαναν μόνο ευεργετήματα από τον
κύριό τους, και ο υπήκοος που κάποτε
επαναστάτησε, συγκλονισμένος από τόση
αγάπη του βασιλιά του, αποφάσισε να
ανταποδώσει αυτές τις αποδείξεις
απεριόριστης στοργής με το να αγαπά και να
λατρεύει για πάντα τον κύριό του, που
κατακτήθηκε από την τόσο τέλεια δράση του.
- Τέλος της παραβολής 62. Ιδού, άνθρωποι, πόσο σαφής είναι ο
λόγος Μου! Ωστόσο, οι άνθρωποι πολεμούν
εναντίον Μου και χάνουν τη φιλία τους μαζί
Μου.
63. Τι κακό έχω κάνει στους ανθρώπους; Τι
κακό τους κάνει η Διδασκαλία Μου και ο
Νόμος Μου;
64. Να ξέρετε ότι όσες φορές και αν Με
προσβάλλετε, κάθε φορά θα σας συγχωρεθεί.
Αλλά τότε είστε επίσης υποχρεωμένοι να
συγχωρείτε τους εχθρούς σας όποτε σας
προσβάλλουν.

65. Σας αγαπώ, και όταν απομακρύνεστε ένα
βήμα από Μένα, κάνω το ίδιο βήμα για να
σας πλησιάσω. Αν Μου κλείσετε τις πύλες του
ναού σας, θα τις χτυπήσω μέχρι να ανοίξετε
και να μπορέσω να μπω. (100,61-70)
Μακαρισμοί και ευλογίες
66 Μακάριος είναι εκείνος που υπομένει τα
βάσανά του με υπομονή, γιατί στην πραότητά
του θα βρει τη δύναμη να συνεχίσει να
σηκώνει το σταυρό του στην πορεία της
ανάπτυξής του.
67. Μακάριος είναι εκείνος που υπομένει την
ταπείνωση με ταπεινοφροσύνη και είναι
ικανός να συγχωρεί εκείνους που τον
προσέβαλαν, γιατί εγώ θα τον δικαιώσω.
Αλλά αλίμονο σ' αυτούς που κρίνουν τις
πράξεις των συνανθρώπων τους, γιατί θα
κριθούν και αυτοί με τη σειρά τους!
68 Μακάριος είναι εκείνος που εκπληρώνει
την πρώτη εντολή του νόμου και με αγαπάει
περισσότερο από όλα τα κτιστά πράγματα.
69. Μακάριος είναι εκείνος που Με αφήνει να
κρίνω τη δίκαιη ή άδικη υπόθεσή του. (44, 52
- 55)
70 Μακάριος είναι εκείνος που ταπεινώνεται
στη γη, επειδή εγώ θα τον συγχωρήσω.
Μακάριος είναι εκείνος που συκοφαντείται,
διότι εγώ θα μαρτυρήσω την αθωότητά του.
Μακάριος είναι εκείνος που δίνει μαρτυρία
για Μένα, γιατί εγώ θα τον ευλογήσω. Και
όποιος κριθεί λάθος εξαιτίας της πρακτικής
της διδασκαλίας Μου, θα τον αναγνωρίσω.
(8,30)
71. Ευλογημένοι είναι εκείνοι που πέφτουν
και ξανασηκώνονται, που κλαίνε και Με
ευλογούν, που, πληγωμένοι από τους ίδιους
τους αδελφούς τους, Με εμπιστεύονται στα
βάθη της καρδιάς τους. Αυτοί οι μικροί,
ταλαιπωρημένοι, χλευασμένοι, αλλά πράοι
και γι' αυτό δυνατοί στο πνεύμα, είναι στην
πραγματικότητα οι μαθητές Μου. (22,30)
72. Ευλογημένος είναι αυτός που ευλογεί το
θέλημα του Κυρίου του, ευλογημένος είναι
αυτός που ευλογεί το δικό του μαρτύριο,
γνωρίζοντας ότι αυτό θα ξεπλύνει τους
λεκέδες του. Γιατί αυτό δίνει στήριξη στα
βήματά του για να ανέβει στο Πνευματικό
Βουνό. (308, 10)
73 Όλοι περιμένουν το φως μιας νέας ημέρας,
την αυγή της ειρήνης, που θα είναι η αρχή
μιας καλύτερης εποχής. Οι καταπιεσμένοι
376

περιμένουν την ημέρα της απελευθέρωσής
τους, οι άρρωστοι ελπίζουν σε μια θεραπεία
που θα αποκαταστήσει την υγεία, τη δύναμη
και τη χαρά της ζωής τους.
74. Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν να
περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή, γιατί
ό,τι έχουν χάσει θα τους επιστραφεί με τόκο.
Αυτή την προσδοκία την ευλογώ, γιατί είναι
απόδειξη της πίστης σε Μένα. (286, 59 -60)
75 Ευλογίες στους πιστούς, ευλογίες σε
εκείνους που παραμένουν σταθεροί μέχρι το
τέλος των δοκιμασιών τους. Μακάριοι όσοι
δεν σπατάλησαν τη δύναμη που τους δίνει η
διδασκαλία μου, γιατί θα αντέξουν τις
αντιξοότητες της ζωής με δύναμη και φως
στους επερχόμενους καιρούς της πικρίας.
(311, 10)
76. Μακάριοι όσοι Με ευλογούν στο βωμό
της δημιουργίας και ξέρουν να δέχονται
ταπεινά τις συνέπειες των παραβάσεών τους
χωρίς να τις αποδίδουν σε θεϊκές τιμωρίες.
77. Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν να
υπακούουν στο θέλημά Μου και δέχονται τις
δοκιμασίες τους με ταπεινότητα. Όλοι θα Με
αγαπήσουν. (325, 7 - 8)

84. Ευλογώ εκείνους που απορρίπτουν τα
εξωτερικά για να δοθούν αντ' αυτών στην
πνευματική ενατένιση, στην αγάπη και στην
εσωτερική ειρήνη, επειδή αναγνωρίζουν όλο
και περισσότερο ότι ο κόσμος δεν δίνει
ειρήνη, ότι μπορείτε να τη βρείτε μέσα σας.
85. Μακάριοι είναι εκείνοι από εσάς που η
αλήθεια δεν τους τρόμαξε και δεν τους
εξόργισε- γιατί αληθινά σας λέω, το φως θα
πέσει σαν καταρράκτης πάνω στο πνεύμα
σας, για να σβήσει για πάντα την επιθυμία
σας για φως. (263, 2 – 6)
86 Μακάριος είναι εκείνος που ακούει τις
διδασκαλίες μου, τις κάνει δικές του και τις
ακολουθεί, γιατί θα ξέρει πώς να ζει μέσα
στον κόσμο, θα ξέρει πώς να πεθαίνει για τον
κόσμο και, όταν έρθει η ώρα του, θα
αναστηθεί στην αιωνιότητα.
87. Μακάριος είναι εκείνος που βυθίζεται
στον λόγο μου, γιατί έμαθε να κατανοεί τον
λόγο του πόνου, το νόημα της επανόρθωσης
και της εξιλέωσης, και αντί να απελπίζεται ή
να βλασφημεί, με τον οποίο θα αύξανε το
μαρτύριό του, σηκώνεται γεμάτος πίστη και
ελπίδα να αγωνιστεί, ώστε το βάρος των
χρεών του να γίνεται καθημερινά ελαφρύτερο
και το ποτήρι του πόνου του λιγότερο πικρό.
88 Η ευθυμία και η ειρήνη αρμόζουν στους
ανθρώπους της πίστης - σε εκείνους που
συμφωνούν με το θέλημα του Πατέρα. (283,
45 - 47)
89. Η πρόοδός σας ή η ανοδική σας εξέλιξη θα
σας επιτρέψει να ανακαλύψετε την αλήθεια
Μου και να αντιληφθείτε τη Θεία Παρουσία
Μου, τόσο στο πνευματικό όσο και σε κάθε
έργο Μου. Τότε θα σας πω: "Μακάριοι είναι
εκείνοι που μπορούν να Με αναγνωρίζουν
παντού, γιατί αυτοί είναι που Με αγαπούν
πραγματικά. Μακάριοι είναι εκείνοι που είναι
σε θέση να Με αισθάνονται με το πνεύμα και
ακόμη και με το σώμα, γιατί είναι αυτοί που
έχουν δώσει λεπτότητα σε ολόκληρη την
ύπαρξή τους, που έχουν πραγματικά
πνευματοποιήσει τον εαυτό τους". (305, 61 62)
90. Γνωρίζετε ότι από τον Ύψιστο Θρόνο Μου
τυλίγω το σύμπαν με την ειρήνη Μου και τις
ευλογίες Μου.
91 Τα πάντα ευλογούνται από Μένα κάθε
ώρα, κάθε στιγμή.
92. Από Μένα δεν υπάρχει, ούτε θα υπάρξει
ποτέ, καμία κατάρα ή καταδίκη για τα παιδιά

Ενθαρρύνσεις για ανοδική ανάπτυξη
78. Μακάριοι είναι εκείνοι που Μου ζητούν
με ταπεινότητα και πίστη την άνοδο του
πνεύματός τους, διότι θα λάβουν ό,τι
ζητήσουν από τον Πατέρα τους.
79 Μακάριοι είναι εκείνοι που ξέρουν να
περιμένουν, γιατί η ελεήμων βοήθειά μου θα
φτάσει στα χέρια τους την κατάλληλη στιγμή.
80 Μάθετε να ζητάτε αλλά και να περιμένετε γνωρίζοντας ότι τίποτα δεν ξεφεύγει από το
θέλημα της αγάπης μου. Εμπιστευτείτε ότι το
θέλημά μου εκδηλώνεται σε κάθε σας ανάγκη
και σε κάθε σας δοκιμασία. (35, 1 -3)
81 Μακάριοι όσοι ονειρεύονται έναν
παράδεισο ειρήνης και αρμονίας.
82 Μακάριοι είναι εκείνοι που περιφρονούν
τις ασήμαντες, τις ματαιότητες και τα πάθη,
που δεν ωφελούν τον άνθρωπο, πολύ
περισσότερο το πνεύμα του, και τα έχουν
αντιμετωπίσει με αδιαφορία.
83 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.
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Μου. Επομένως, χωρίς να βλέπω τους
δίκαιους ή τους αμαρτωλούς, στέλνω σε
όλους τις ευλογίες Μου, το φιλί της αγάπης
Μου και την ειρήνη Μου. (319,49 - 50)
Η ΕΙΡΉΝΗ ΜΟΥ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΜΑΖΊ ΣΑΣ.

επιστήμη που δεν μπερδεύει ποτέ τη
νοημοσύνη". (282, 54)
Καλέστε τους κουρασμένους και τους
επιβαρυμένους:
"Ελάτε σε Μένα, ταλαιπωρημένοι, μοναχικοί
και άρρωστοι άνθρωποι. Εσείς που σέρνετε
αλυσίδες αμαρτίας μαζί σας, εσείς οι
ταπεινωμένοι, πεινασμένοι για δικαιοσύνη
και διψασμένοι, να είστε μαζί Μου- στην
παρουσία Μου πολλά από τα κακά σας θα
εξαφανιστούν και θα νιώσετε ότι το φορτίο
σας θα ελαφρυνθεί. Αν θέλετε να αποκτήσετε
τα αγαθά του πνεύματος, θα σας τα
παραχωρήσω- αν Μου ζητάτε γήινα αγαθά
για να τα αξιοποιήσετε, θα σας τα δώσω
επίσης, επειδή το αίτημά σας είναι ευγενές
και δίκαιο. Τότε θα γίνετε καλοί διαχειριστές
και θα σας δώσω την αύξηση αυτών των
αγαθών, ώστε να τα μοιραστείτε με τους
συνανθρώπους σας. (144, 80 - 81)

Το κάλεσμα του Θεού
Καλέστε τους ανθρώπους αυτής της εποχής:
"Άνθρωποι, άνθρωποι, σηκωθείτε, ο χρόνος
πιέζει, και αν δεν το κάνετε αυτή τη "μέρα"
δεν θα ξυπνήσετε σε αυτή τη ζωή στη γη.
Θέλετε να συνεχίσετε να κοιμάστε παρά το
μήνυμά μου; Θέλετε να σας ξυπνήσει ο
θάνατος της σάρκας - με την αναλώσιμη
φωτιά της μετάνοιας του πνεύματός σας
χωρίς ύλη; Να είστε ειλικρινείς, βάλτε τους
εαυτούς σας στη θέση να βρίσκονται στην
Πνευματική Ζωή, μπροστά στην Αλήθεια,
όπου τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τον
υλισμό σας, όπου πραγματικά βλέπετε τους
εαυτούς σας με κουρέλια - λερωμένα,
βρώμικα και σκισμένα - που το πνεύμα σας
θα φορέσει ως ρούχα. Πραγματικά, σας λέω,
εκεί, στη θέα της δυστυχίας σας και με το
αίσθημα της τόσο μεγάλης ντροπής, θα
νιώσετε την απέραντη επιθυμία να πλυθείτε
στα νερά της βαθύτερης μετάνοιας,
γνωρίζοντας ότι μόνο καθαροί μπορείτε να
πάτε στη γιορτή του Πνεύματος. Δείτε τους
εαυτούς σας πέρα από τον ανθρώπινο
εγωισμό, με όλες τις αδυναμίες του, που είναι
προς το παρόν η περηφάνια σας, η
ικανοποίησή σας, και πείτε Μου αν έχετε
συμπάσχει με τον πόνο των ανθρώπων, αν οι
λυγμοί των γυναικών ή τα κλάματα των
παιδιών αντηχούν στις καρδιές σας. Πείτε
Μου, λοιπόν, τι ήσασταν για τους
ανθρώπους; Τους έχεις ζήσει;" (228,62 - 63)

Κάλεσμα στο πνευματικό Ισραήλ
"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
στη διδασκαλία μου και με αυτόν τον τρόπο η
βασιλεία του Θεού να έρθει σε όλους τους
ανθρώπους". (249,66)
"Άκουσέ με, αγαπημένο Ισραήλ! Ανοίξτε τα
πνευματικά σας μάτια και δείτε τη δόξα του
Πατέρα σας. Ακούστε τη φωνή Μου μέσα από
τη συνείδησή σας, ακούστε με τα πνευματικά
σας αυτιά τις ουράνιες μελωδίες, ώστε η
καρδιά και το πνεύμα σας να χαρούν, ώστε να
νιώσετε ειρήνη- γιατί Εγώ είμαι η ειρήνη και
σας προσκαλώ να ζήσετε μέσα σε αυτήν. Σας
αποκαλύπτω την αγάπη που έχω νιώσει για
την ανθρωπότητα ανά πάσα στιγμή - τον λόγο
που ο Ιησούς έχυσε το πολυτιμότερο αίμα
Του στη "Δεύτερη Εποχή" για να σας
λυτρώσει από την αμαρτία, να σας διδάξει
την αγάπη και να αποτυπώσει στο μυαλό και
την καρδιά σας την αληθινή διδασκαλία".
(283, 71)
"Στερεώστε τα μάτια σας σε Μένα, όταν έχετε
χάσει το δρόμο σας- να είστε μαζί Μου
σήμερα. Υψώστε τις σκέψεις σας σε Μένα και
μιλήστε Μου όπως ένα παιδί μιλάει στον
πατέρα του, όπως μιλάει κανείς με
εμπιστοσύνη σε έναν φίλο". (280, 31)

Κάλεσμα στους διανοούμενους:
"Ελάτε σε Μένα, εσείς οι διανοούμενοι που
έχετε κουραστεί από τον θάνατο και έχετε
απογοητευτεί στην καρδιά. Ελάτε σε Μένα,
εσείς που έχετε μπερδευτεί και έχετε μισήσει
αντί να αγαπάτε. Θα σας δώσω ανάπαυση και
θα σας κάνω να καταλάβετε ότι το πνεύμα
που υπακούει στις εντολές Μου δεν
κουράζεται ποτέ. Θα σας παρουσιάσω μια
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"Περπατήστε κάτω από τη διδασκαλία μου,
αισθανθείτε νέοι άνθρωποι, εξασκηθείτε στις
αρετές μου, και θα γίνεται όλο και πιο
ελαφρύ το μυαλό σας, και ο Χριστός θα γίνει
γνωστός στους δρόμους σας". (228, 60)
"Άνθρωποι, πηγαίνετε στους ανθρώπους,
μιλήστε τους όπως σας μίλησε ο Χριστός - με
την ίδια συμπόνια, αποφασιστικότητα και
ελπίδα. Ας δουν ότι υπάρχουν τρόποι
ανοδικής ανάπτυξης που δίνουν μεγαλύτερη
ικανοποίηση από αυτή που προσφέρουν τα
υλικά αγαθά. Ας συνειδητοποιήσουν ότι
υπάρχει μια πίστη που κάνει κάποιον να
πιστεύει και να ελπίζει πέρα από τα ορατά και
απτά. Πείτε τους ότι το πνεύμα τους θα ζει
αιώνια, και γι' αυτό πρέπει να
προετοιμαστούν για να μπορέσουν να λάβουν
μέρος σε αυτή την αιώνια ευδαιμονία". (359,
94 - 95)
Τέλος
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