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Ι. ΠΡΟΛΟΓΟΣ *

«Το φως έλαμψε μέσα στο σκοτάδι του κόσμου,
μα το σκοτάδι δεν το κατάλαβε».
(Ευαγ. Ιωάννη 1,5)

Έχουν περάσει περίπου 2000 χρόνια από τότε που ο Χριστός, ο ζωντανός Λόγος του
Θεού, έφερε στη γη το χαρμόσυνο μήνυμά του και κήρυξε ότι η Αγάπη είναι ο μοναδικός
δρόμος, η αλήθεια και η ζωή.
Ωστόσο αναλύοντας το διάστημα που πέρασε από τότε, είναι εμφανές ότι η διδασκαλία
του Χριστού μοιάζει με ένα σπόρο που δεν έχει ακόμη βρει εύφορο έδαφος για να βλαστήσει.

Ο «αντίχριστος» -ένα σύμβολο που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη για
να δηλώσει τις σκοτεινές δυνάμεις της εκμετάλλευσης, της πλεονεξίας και της
εξουσιαστικότητας- δεν έχει χάσει ακόμη από τα χέρια του την κυριαρχία του
κόσμου. Αντίθετα, όσο η τυφλή ανθρωπότητα παρασυρόταν προς το «πνεύμα» του
υλισμού και της κατ’ επίφαση θρησκευτικότητας, τόσο ανέβαινε η εξουσία του. Οι
δύο παγκόσμιοι πόλεμοι του αιώνα μας απετέλεσαν μια οφθαλμοφανέστατη απόδειξη
για αυτή την εξέλιξη, στο τέλος της οποίας βρίσκεται η πλήρης αποξένωση από το
πνευματικό στοιχείο, υπαρξιακός φόβος και το άγχος μιας ολοκληρωτικής ατομικής
καταστροφής. Ζούμε σε μια εποχή ψυχικών και εγκόσμιων ζυμώσεων και
ανακατατάξεων, όπου όλες οι υφισταμένες αξίες έχουν ανατραπεί. Παρ’ όλο το
υψηλό επίπεδο του πολιτισμού, οι δυο μεγάλοι πόλεμοι και τα γεγονότα που τους
ακολούθησαν, δίνουν στην εποχή μας το στίγμα ενός αβέβαιου μέλλοντος.
Παρά τα εκατοντάδες συνέδρια και συναντήσεις κορυφής, παρά τις υποσχόμενες
αποφάσεις και διακηρύξεις, πολιτικοί και διπλωμάτες αδυνατούν να λύσουν οριστικά
οποιοδήποτε σημαντικό πρόβλημα του πλανήτη βάση μιας ανώτερης ηθικής τάξης. Η
πολιτική της μεγαλύτερης ισχύος και οι υπερεξοπλισμοί υποτίθεται ότι εξασφαλίζουν την
ειρήνη, την ειρήνη που σύμφωνα με το Ευαγγέλιο θα έχουν όσοι άνθρωποι είναι καλής
θέλησης! Γι’ αυτό θριαμβεύουν τα άγχη, τα αδιέξοδα, η δυστυχία και η απογοήτευση,
αποτελώντας το πρόσφορο έδαφος για νέα μίση, μισαλλοδοξία και κάθε λογής κατώτερες
ροπές της ανθρώπινης φύσης.
Είναι κατανοητό επομένως ότι σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, η σύγχρονη
ανθρωπότητα αναζητά την αιτία και το νόημα της ζωής και της ύπαρξης του κόσμου. Παρά
τη μόνιμη εμπλοκή τους μέσα στον κόσμο της ύλης, κάθε τόσο αναδύεται στη συνείδηση των
ανθρώπων η αμυδρή διαίσθηση μιας πνευματικής ανέλιξης.
Ο πόθος για «αιώνια ειρήνη» δεν έσβησε ποτέ. Εκφράσεις όπως «χρυσούς αιών» και
«επιστροφή του Χριστού» χωρίς να έχουν κατανοηθεί σωστά, πλανώνται στα κεφάλια των
πιο πνευματικών ανθρώπων. Προκύπτει λοιπόν για μας το ερώτημα εάν οι διάφοροι μύστες,
ενορατικοί και προφήτες προείδαν στο παρελθόν με την πνευματική τους όραση τις μελλοντικές εξελίξεις. Η απάντηση είναι καταφατική και το μήνυμα των οραμάτων τους
αποτελεί το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου.

 Αποσπάσματα από το βιβλίο του Μ. Καχίρ : “ Προφητείες γύρω από το 2.000 ” (Μ.Κ. 2000) , εκδόσεις
Πύρινος Κόσμος.

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ *
Το είναι και ο σκοπός της προφητείας
Στην Καινή Διαθήκη η έμπνευση των μαθητών του Χριστού από το Άγιο Πνεύμα
περιγράφεται ως εξής:

«Και άρχισαν να μιλούν σε άλλες γλώσσες, λέγοντας αυτά που τους έβαζε στο
στόμα το Πνεύμα».
Αυτή η διαδικασία της φώτισης μέσω του εσωτερικού Λόγου, της έκφρασης
δηλαδή του θείου μέσα στον άνθρωπο, συναντάται επανειλημμένα και στην Παλαιά
Διαθήκη από τα βιβλία του Μωυσή ως τους μεγάλους προφήτες του Ισραήλ. Ένας
μεγάλος αριθμός προφητειών αρχίζει με τα λόγια: «Έτσι εμίλησε ο Θεός, ο
Κύριος...».
Σε πολλούς μύστες του μεσαίωνα είχε επίσης δοθεί το χάρισμα να ακούν τη φωνή
του θείου Πνεύματος μέσα τους. Εξάλλου και στη νεώτερη εποχή, ακόμη και στις
ημέρες μας, εμφανίζονται άνθρωποι με τη σπάνια ικανότητα να είναι δεκτικοί σε
εμπνεύσεις τις οποίες αντιλαμβάνονται σαν λόγο μέσα στην καρδιά τους και μπορούν
να τις εκφράσουν λεκτικά.
Βέβαια πολύ πιο συνηθισμένες είναι οι μεταδόσεις μηνυμάτων από υπερκόσμια
πνεύματα μέσω γήινων διαμέσων (μέντιουμ).
Χιλιάδες μηνύματα από τον άλλο κόσμο εκ των οποίων ορισμένα είναι
αξιοπρόσεκτα, είναι σαφής απόδειξη αυτού του γεγονότος. Ωστόσο ο καθαυτός
προφητικός «Εσωτερικός Λόγος» ή “ Εμφυτος Λόγος ” ( Ιακώβου 1,21), αποτελεί
μια απευθείας επαφή της ανθρώπινης ψυχής με τον πνευματικό σπινθήρα που έχει
μέσα της, το αιώνιο ή ανώτερο δηλαδή εγώ του ανθρώπου. Όπως κάθε σταγόνα της
θάλασσας είναι ποιοτικά όμοια με ολόκληρη τη θάλασσα, έτσι και κάθε πνευματικός
σπινθήρας όντας τμήμα του απανταχού παρόντος θείου Πνεύματος, διαθέτει τα ίδια
χαρακτηριστικά μ’ εκείνο.
Χωρίς αμφιβολία ένα από αυτά είναι η υπέρβαση των ορίων του χώρου και του
χρόνου.
Μόνο έτσι μπορούν να εξηγηθούν εκείνα τα προφητικά μηνύματα τα οποία
προέβλεψαν την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας υπερπηδώντας ολόκληρες
χιλιετηρίδες.
Τις περισσότερες φορές το περιεχόμενο τους -εκφρασμένο μέσα από εικόνες
διεισδυτικής δύναμης- ήταν ακατανόητο για τους ίδιους τους παραλήπτες τους.
Έπρεπε απλά να καταγράψουν ή να διακηρύξουν αυτά που τους υπαγόρευε το
πνεύμα.
Αν αναρωτηθούμε για το νόημα και το σκοπό αυτών των προφητειών, θα πρέπει να τις
θεωρήσουμε σαν διδασκαλία, νουθεσία και προειδοποίηση συνάμα. Σε όλες τις εποχές,
ωστόσο, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσιμων μεταβολών, η θεία πρόνοια αφήνει νέες ακτίνες
φωτός να εισχωρούν στο ανθρώπινο πεδίο. Κάθε φορά καλούν σε εσωτερική μετάνοια και
προειδοποιούν για τις απαρέγκλιτες συνέπειες, τις οποίες επισύρει η ανθρώπινη
δραστηριότητα όταν στρέφεται ενάντια στους αιώνιους νόμους της ζωής.
Συνέπειες οι οποίες επιτρέπονται από το Θεό προκειμένου το άλγος που έπεται να
αφυπνίσει τον άνθρωπο και να τον κάνει να επιλέξει τη φωνή της συνείδησης σαν οδηγό στη
ζωή του.
Ο Θεός είναι η αγάπη και η αγάπη δεν τιμωρεί ποτέ! Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι που
παραβιάζοντας την κοσμική αρμονία συσσωρεύει «κρίσεις» και «καταδίκες» επάνω του.
Όταν όλοι οι μεγάλοι προφήτες μιλούν με μια φωνή για τη μεγάλη έσχατη ημέρα της Κρίσης,
πρόκειται για την ύστατη συνέπεια της ανθρώπινης τυφλότητας,
* (Μ.Κ. 2000)

την οποία μαρτυρεί κατάδηλα η παγκόσμια ιστορία με τα εωσφορικά κίνητρά της
εδώ και χιλιετηρίδες. Ωστόσο σύμφωνα με το σχέδιο πάνω στο οποίο βασίζεται η
Δημιουργία, μετά από μια περίοδο «μέσης εκπαίδευσης», η ανθρωπότητα είναι
υποχρεωμένη να κάνει ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός και προς τα επάνω.
Γι’ αυτό το λόγο οι προφητείες δεν μιλούν για την τελευταία κρίση, απλά και μόνο

σαν μια γενική κάθαρση. Προαναγγέλλουν ταυτόχρονα τον ερχομό μιας Νέας Εποχής
όπου ο άνθρωπος δεν θα αυτοαποκλείεται πια από την εισροή των θεϊκών δυνάμεων
Αγάπης και Σοφίας. Η παλιά πνευματική αστρολογία ονομάζει αυτή την εποχή σαν
την «εποχή του Υδροχόου». Εξάλλου και η χριστιανική παράδοση έχει διατηρήσει τη
γνώση γύρω από την επικείμενη οικουμενική μεταβολή, φθάνει να ξέρει κανείς να
διαβάζει σωστά τα λόγια των προφητών της.
Οι μεσσιανικές προσδοκίες του Χριστιανισμού
Ευαγγέλιο θα πει χαρμόσυνο μήνυμα. Το χαρμόσυνο μήνυμα συνίσταται στο ότι
ξανακλείνει το χάσμα που είχε προκληθεί ανάμεσα στο Θεό και τον πνευματικό
αποστάτη άνθρωπο. Το Ευαγγέλιο μιλάει για ένα σχέδιο σωτηρίας το οποίο τέθηκε σε
εφαρμογή με την ενανθρώπιση του θείου Λόγου στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Η βασική διδασκαλία του με τις δύο εντολές της αγάπης δείχνει στην
ανθρωπότητα το δρόμο της συμμετοχής στο Βασίλειο του Θεού. Η πραγματοποίηση
αυτής της σωτήριας ιδέας σημαίνει ότι ο άνθρωπος διαποτίζεται πλήρως από το
«Άγιο Πνεύμα», την ακτινοβολία του αιώνιου Χριστού.
Αυτό το θεϊκό βασίλειο βρίσκεται στο εσωτερικό του ανθρώπου. Ωστόσο μια
ημέρα θα εκδηλωθεί στη Γη και θα προκαλέσει και εξωτερικά μια πλήρη
αναμόρφωση όλων των πραγμάτων εναρμονίζοντάς τα με τη θεία κοσμική τάξη. Το
πνευματικό όραμα της Αποκάλυψης του Ιωάννη, που αποτελεί την κατακλείδα της
Καινής Διαθήκης, προβλέπει συμβολικά την πορεία που θα διανύσει η ανθρωπότητα
με πλήρη ελευθερία της θέλησης, μέχρι να φθάσει στο στόχο της επαγγελίας, μετά
από μακριές περιπλανήσεις και πελαγοδρομήσεις. Αυτή η προφητεία προαγγέλλει μια
επικείμενη «χιλιετή βασιλεία» σαν μια κοσμική εποχή όπου η ανθρωπότητα θα κάνει
το αποφασιστικό βήμα προς την επανασύνδεση (re - ligio) με τη Θεότητα. Αυτή η
Βασιλεία του Θεού επί γης ονομάζεται επίσης μεσσιανική Βασιλεία της Ειρήνης.
Η νέα κοινότητα του ανθρώπου με τον Χριστό αποτυπώνεται συμβολικά με την
εικόνα μιας πόλης, της Νέας Ιερουσαλήμ, η οποία κατεβαίνει από τον Ουρανό στη
γη. Ταυτόχρονα με την έλευση αυτής της Βασιλείας, θα συμβεί η «Επιστροφή του
Χριστού», που σημαίνει πνευματικά την αφύπνιση της ανθρωπότητας χάρη στο θείο
Φως αγάπης και σοφίας που θα ακτινοβολεί απεριόριστα.
Στο τμήμα του βιβλίου «Προφητείες της Καινής Διαθήκης» θ’ ασχοληθούμε
διεξοδικότερα με την Αποκάλυψη του Ιωάννη. Σε αυτό το σημείο αρκεί να
αναφέρουμε ότι αυτή η μεσσιανική προσδοκία διατρέχει όλη την ιστορία του δυτικού
πολιτισμού. Έτσι αποτέλεσε το υπόβαθρο για όλες τις μεταγενέστερες θρησκευτικές
προφητείες. Συχνά όμως πρόσφερε το έδαφος και σε ορισμένες πραγματικά
παράδοξες ερμηνείες της μεγάλης επαγγελίας. Γιατί παράλληλα με τους αληθινούς
ενορατικούς και γνώστες της γλώσσας των αντιστοιχιών, υπήρξαν πάντοτε κι άλλοι
από τους οποίους, παρ’ όλη την καλή τους προαίρεση, έλειπε η βαθύτερη κατανόηση.
Πολλοί από αυτούς τους υπερενθουσιώδεις μεσσιανιστές περίμεναν ότι η χιλιόχρονη
Βασιλεία θα ερχόταν άμεσα και συχνά μάλιστα με μια καθαρά υλική μορφή. Όλοι
αυτοί απογοητεύτηκαν γιατί οι υπολογισμοί τους με βάση τη Βίβλο και τα σημεία των
δικών τους καιρών έμειναν ανεπιβεβαίωτοι.
Αυτή η προσδοκία ως προς το αμεσότατο μέλλον υφίστατο ήδη στα
πρωτοχριστιανικά χρόνια. Από μια μεριά βασιζόταν στην παρερμηνεία ορισμένων
δηλώσεων του Ιησού για την «προσεχή Βασιλεία του Θεού». Από την άλλη όμως, το
γεγονός ότι η ελπίδα αυτή δεν έσβησε επί 2.000 σχεδόν χρόνια αναμονής, αποτελεί
ακριβώς πειστήριο για την αλήθεια της Αποκάλυψης. Μέχρι σήμερα παρέμεινε
ζωντανή στα οράματα φωτισμένων ανθρώπων και επηρέασε όλα τα δόγματα και τα
χριστιανικά ρεύματα.
Ο εκκλησιαστικός διδάσκαλος Αυγουστίνος τον 5ο μ.Χ. αιώνα διατύπωσε το
αξίωμα ότι η Βασιλεία του Θεού επί γης έχει ήδη πραγματωθεί με τη σύσταση της

Εκκλησίας. Παρ’ όλα αυτά η ελπίδα για τη μελλοντική Βασιλεία του Χριστού δεν
μπόρεσε να απαλειφθεί.
Η πίστη δεν απαιτεί αποδείξεις γιατί διαισθάνεται εάν η προφητεία είναι αληθινή
με τα πνευματικά της όργανα. Δεν βασίζεται σε χρονικούς υπολογισμούς, παρά
αντιλαμβάνεται από την εσωτερική κατάσταση του κόσμου πόσο κοντά είναι τα
«τέλη των καιρών» που η Αποκάλυψη προαγγέλλει με σάλπιγγες και φιάλες της
οργής. Πρόκειται για τις ίδιες προφητείες που καταλαμβάνουν ένα μεγάλο μέρος των
νέων αποκαλύψεων μέσω του Σβέντενμποργκ και του Λόρμπερ. Η πίστη γνωρίζει ότι
υπάρχει ένα συγκεκριμένο θεϊκό σχέδιο εξέλιξης για τη δημιουργία, στα πλαίσια του
οποίου η ανθρωπότητα καθοδηγείται σοφά.
Στην ιστορία της ανθρωπότητας υπήρξαν ως τώρα τέσσερις διαδοχικές εκκλησίες,
γεγονός που αναφέρεται επίσης τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη με
τις αντίστοιχες βέβαια εικόνες. Η πρώτη εκκλησία διήρκεσε από τον Αδάμ ως τον
κατακλυσμό του Νώε. Εκείνη την περίοδο η πνευματική υπόσταση του ανθρώπου
ήταν ακόμη εντελώς συνδεδεμένη με τα ουράνια. Γι’ αυτό συνελάμβανε το αληθινό
νόημα του Λόγου μέσω της εσωτερικής του αντίληψης, χωρίς να υπάρχουν ιερείς ή
ιερά κείμενα. Τη δεύτερη ή αρχαία εκκλησία από τον κατακλυσμό ως την
καταστροφή του πύργου της Βαβέλ, περιγράφει αλληγορικά ο Μωυσής στη Γένεση.
Η παράδοση της πρώτης εκκλησίας είναι ακόμη ζωντανή εδώ, όμως πρέπει ήδη να
μεταδοθεί μεταφορικά, μέσω αντιστοιχιών, στο λαό. Στην τρίτη, ισραηλίτικη
εκκλησία, το εξωτερικό εκκλησιαστικό οικοδόμημα έχει πλέον επικρατήσει απέναντι
στον καθαρά πνευματικό Λόγο. Έως την εποχή του Χριστού έπαιρνε όλο και πιο
αλλοιωμένες μορφές, ώσπου στο τέλος η λατρεία βασιζόταν απλά σε μια παραδοσιακή πίστη, χωρίς καμιά κατανόηση για το ιερό νόημα του Λόγου και κατά
συνέπεια και για τις παλαιές προφητείες.
Με τη ζωή και τη διδασκαλία του Ιησού άρχισε η τέταρτη, η χριστική εκκλησία.
Στη διάρκεια των αιώνων που ακολούθησαν, διέγραψε την ίδια πορεία εσωτερικής
αποσύνθεσης όπως κάποτε η εκκλησία του Ισραήλ.
Ο Χριστός έστειλε νέες αποκαλύψεις σε επιλεγμένους πνευματικούς διδάσκαλους
και προφήτες προκειμένου να ζωντανέψουν την αλήθεια μέσα στη θρησκεία. Ο
Σβέντενμποργκ, όντας ένας από αυτούς, είχε τη χάρη να διδαχθεί το ουράνιο και το
πνευματικό νόημα της χριστιανικής παράδοσης από υψηλότερους κόσμους. Έτσι
μπόρεσε να απελευθερώσει την ανθρωπότητα από την πίστη στο νεκρό γράμμα της
Γραφής και να της την ξαναδώσει εμβαθυμένη και αναζωογονημένη. Τα πάντα στο
έργο του επικεντρώνονται γύρω από το μυστήριο της ενανθρώπισης του Θεού, όπως
το εδίδασκε προφητικά η πρώτη εκκλησία.
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια ο Σβέντενμποργκ διέκρινε την «Επιστροφή του
Χριστού», η οποία παριστάνει την ίδρυση της πέμπτης ή της νέας εκκλησίας. Χάρη σ’
αυτήν θα πρέπει οι δυνάμεις του καλού και της αλήθειας να καταλάβουν πάλι τη θέση
τους μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Διότι το βαθύτερο νόημα του Λόγου
συνενώνει την πίστη στην αλήθεια με το καλό της έμπρακτης αγάπης,
προετοιμάζοντας έτσι το δρόμο για τη «Νέα Ιερουσαλήμ», την επικείμενη βασιλεία
του Θεού πάνω στη γη.
Η πέμπτη, νέα εκκλησία θα αποτελεί την εισδοχή του Αγίου Πνεύματος στη ζωή
του ανθρώπου στη γη, ώστε να τον οδηγήσει σε ζωντανούς καρπούς. Η πίστη στην
αλήθεια και η έμπρακτη αγάπη θα πρέπει να γίνουν μια ενότητα, ώστε ο άνθρωπος να
διαμορφωθεί σε πραγματικό ομοίωμα του Θεού.
Η εκκλησία θα πρέπει να γίνει πάλι θρησκεία στο βαθύτερο νόημά της, δηλαδή
επανασύνδεση με το θείο.
Το 1772 πέθανε ο Σβέντενμποργκ και το 1800 γεννήθηκε στη νότια Στυρία της
Αυστρίας ένας μύστης, του οποίου το έργο ξεπέρασε κατά πολύ αυτό του σουηδού
προφήτη, τόσο ως προς την έκταση, όσο και ως προς το βάθος του περιεχομένου.

Πρόκειται για τον Γιάκομπ Λόρμπερ, στον οποίο οφείλονται μερικά από τα πιο
μεγαλειώδη κείμενα θεϊκής έμπνευσης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο προέκυψαν είκοσι πέντε μεγάλοι τόμοι, στους οποίους το
Πνεύμα αποκαλύπτει στην ανθρωπότητα μια εναργέστατη βαθιά γνώση για την
προέλευση, την αιτία και τον απώτερο σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης. Τον πυρήνα
του έργου του αποτελεί το δεκάτομο Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (Μ.Ε.Ι.), το
οποίο παρουσιάζοντας λεπτομερώς τα τρία χρόνια της δημόσιας διδασκαλίας του
Ιησού Χριστού, συμπληρώνει το περιεχόμενο των 4 ευαγγελίων. Μέσα από τις
παρουσιαζόμενες πράξεις και συνομιλίες του Ιησού επαναποκαλύπτεται η αρχική
χριστική διδασκαλία, η οποία παραμορφώθηκε από το πέρασμα του χρόνου και τα
ανθρώπινα λάθη που παρεισέφρυσαν εν τω μεταξύ.
Η αποκάλυψη αυτή αποτελεί ακόμη ένα σημάδι ότι προετοιμάζεται το πέρασμα
από την εξωτερικευμένη και προσκολλημένη στον τύπο της λατρείας πίστη, προς την
εσωτερίκευση και την πνευματοποίηση της θρησκείας.
Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ *
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
Σ’ αυτό το μικρό εγχειρίδιο που κρατάτε στα χέρια σας μπορούμε να εξετάσουμε μόνο
μερικά επί μέρους σημεία της Νέας Αποκάλυψης. Θα προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε
στον αναγνώστη τουλάχιστον μια περιορισμένη επισκόπηση της γιγαντιαίας ύλης.
Η Νέα Αποκάλυψη ασχολείται μεταξύ άλλων με τα εξής θέματα:
Το Είναι του Θεού: «Η Αγάπη είναι το ιδιαίτερο, εσώτατο και θεμελιώδες Είναι Μου.
Από αυτό το Είναι που είναι το απεριόριστο Πνεύμα της Αγιότητάς Μου, πηγάζει η δύναμη
που ενεργεί σ’ όλη την απεραντοσύνη».
Ο Ιησούς είναι αληθινός άνθρωπος και αληθινός Θεός. Η αληθινή αιτία και ο σκοπός της
ενσάρκωσης του Θεού. Τα νεανικά χρόνια του Ιησού.
Το θείο έργο της Δημιουργίας: Η πνευματική πρωταρχική Δημιουργία. Η πτώση του
Εωσφόρου. Το σύμπαν, σχολείο κάθαρσης για τις ψυχές. Οι βαθμίδες της ζωής από τα φυσικά βασίλεια μέχρι τον άνθρωπο. Η πνευματική ουσία όλης της ύλης. Ο άνθρωπος, μία
τριαδικότητα πνεύματος - ψυχής - σώματος.
Η γη, ανώτερη σχολή για τα παιδιά του Θεού. Η πρώτη ανθρωπότητα και ο κατακλυσμός
του Νώε. Ο δρόμος της σωτηρίας προς το Θεό. Η ανθρώπινη ζωή στο φως των εντολών της
Αγάπης. Γιατί η αρρώστια, η δυστυχία και τα άλλα δεινά;
Η πίστη: Τυφλή πίστη ή πίστη βασισμένη στη λογική; Οι βάσεις των Ευαγγελίων και οι
συντάκτες τους. Τελετές και θεία λειτουργία. Κανένας καταναγκασμός στα ζητήματα της
πίστης και της θρησκείας.
Η αληθινή διαδοχή του Χριστού. Η Βασιλεία του Θεού. Η εκκλησία του Χριστού. Η
πνευματική αναγέννηση. Απόψεις από τη ζωή στον άλλο κόσμο. Μετενσάρκωση της ψυχής
(μετεμψύχωση), ο Παράδεισος, η Κόλαση και το ενδιάμεσο βασίλειο (τα προηγούμενα
στοιχεία είναι απόσπασμα από τον κατάλογο περιεχομένων του τρίτομου έργου «Η Νέα
Αποκάλυψη», του δρα Βάλτερ Λουτς).
* Αποσπάσματα από το βιβλίο του Κ. Εγγενστάιν : “ Ο Αγνωστος Προφήτης Γιάκομπ Λόρμπερ ”, Εκδόσεις
Πύρινος Κόσμος.

Ένα μεγάλο τμήμα του έργου ασχολείται με την πνευματική πρωταρχική
Δημιουργία, η οποία προηγήθηκε της Δημιουργίας του Κόσμου, τη Δημιουργία
δηλαδή μυριάδων πνευματικών όντων από τα οποία μια μερίδα αποστάτησε υπό την
καθοδήγηση του Εωσφόρου. Ακολούθησε η υλική Δημιουργία, για να μπορέσουν να
σωθούν τα πνεύματα που είχαν αποστατήσει. Σύμφωνα με το μεγαλόπνευστο Σχέδιο
του Θεού, οι εωσφορικοί σπινθήρες ζωής αυτών των πνευμάτων που σιγά-σιγά
απελευθερώνονται, οδηγούνται σταδιακά, δηλαδή σε εξελικτική μορφή, μέσα από το
ορυκτό, φυτικό και ζωικό βασίλειο στον τελικό τους στόχο, τον άνθρωπο. Στη Νέα
Αποκάλυψη, αυτή η διαδικασία σχολιάζεται μεταξύ άλλων ως εξής: «Αυτός ο υ-

πέρογκος αριθμός από αποστατημένα πνεύματα που έπεσαν μαζί με τον Εωσφόρο και
στη συνέχεια, ως φορείς της ύλης, φυλακίσθηκαν μέσα της, όλα μαζί απαρτίζουν και
στοιχειοθετούν τη Δημιουργία σε όλους τους Κόσμους, αντίστοιχα με το πνευματικό
τους περιεχόμενο». (Κηρ. σελ. 317).
«Ήσασταν πνεύμα και θα γίνετε πάλι πνεύμα» (Κηρ. σελ. 121). Η υλική
Δημιουργία δηλαδή ερμηνεύεται εναργέστατα σαν το πεδίο που δημιούργησε η θεϊκή
αγάπη και φιλευσπλαχνία για να φτάσουμε στη λύτρωση.
Ο μεγαλόπνοος στόχος του Θεού, που σύμφωνα με τη Νέα Αποκάλυψη θα φτάσει
και στην πλήρη ολοκλήρωσή του, είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους μέσα από ένα
δρόμο σωτηρίας στην πνευματική Αναγέννηση και κατ' αυτό τον τρόπο, πίσω στην
αγκαλιά του Θεού. Και τούτος ο στόχος ισχύει για όλους τους ανθρώπους, σ’ όποιο
αστρικό σώμα και να ζούνε. Η γη και οι κάτοικοι της όμως έχουν έναν εντελώς
ξεχωριστό και προνομιακό ρόλο. Ο δρόμος είναι ασύλληπτα μακρύς και για μερικούς
μπορεί να είναι μαρτυρικός. «Οι κακοί και οι αδιόρθωτοι σκληροτράχηλοι έχουν να
διανύσουν ένα μακρύ δρόμο μέσα στην ύλη μέχρι να αποβάλουν ό,τι ακάθαρτο έχουν
μέσα τους, ώστε να μπορέσουν να ταιριάξουν και να συνηχήσουν σαν ένας
πνευματικός τόνος στην αρμονία που κυριαρχεί στο επουράνιο και πνευματικό
Βασίλειό Μου» (Κηρ. σελ. 317).
Σ’ άλλα σημεία πάλι, λέει αναφορικά μ’ αυτές τις ψυχές: «Στον άλλο κόσμο,
αυτός ο αγώνας θα πρέπει να γίνει πάλι απ’ την αρχή, από τα μέσα προς τα έξω, υπό
άλλες προϋποθέσεις, με λιγότερα μέσα και με μεγάλα εμπόδια» (Κηρ. σελ. 318).
«Ο Λόγος Μου, σαν σπόρος, είναι θεϊκός Λόγος και γι’ αυτό μπορεί και πρέπει να
βελτιώσει και να πνευματοποιήσει το χώμα όπου πέφτει, αν όχι σ’ αυτή τη γη,
σίγουρα όμως στον άλλο κόσμο» (Κηρ. σελ. 320).
«Μη νομίζετε εξάλλου ότι ήρθα στη γη αποκλειστικά για σας, ότι μαρτύρησα
μόνο για χάρη της μικρής γης και των κατοίκων της· ω όχι, οι πράξεις Μου είναι
πράξεις για την απεραντοσύνη» (Κηρ. σελ. 332).
Η επιστροφή όλων των ανθρώπων στον ουράνιο Πατέρα περιγράφεται στο
Ευαγγέλιο μεταφορικά στην παραβολή του απωλολότος υιού: «Ο χαμένος γιος»,
λέγεται κατά λέξη στη Νέα Αποκάλυψη, «βρίσκεται κιόλας στο δρόμο του γυρισμού,
αλλά θα χρειαστεί ακόμα ατέλειωτο διάστημα μέχρι να φθάσει εντελώς (σ.σ. δηλαδή
όλοι οι άνθρωποι), στο παλιό πατρικό του σπίτι» (Μ. Ευ. Ι΄, 188, 21).
«Ο άνθρωπος είναι το πιο τέλειο απ’ τα αμέτρητα και ποικιλόμορφα πλάσματα.
Είναι η αποκορύφωση της θεϊκής Αγάπης και Σοφίας και προορισμένος να γίνει και ο
ίδιος Θεός» (Μ. Ευ. Ζ΄, 141, 6). Γι’ αυτό ρωτούσε ο Ιησούς τους Ιουδαίους: «Δεν το
ξέρετε ότι είσαστε (εν δυνάμει, σ.σ.) Θεοί;» «Τώρα είσαστε σαν τα έμβρυα στην
κοιλιά της μάνας τους», λέει σχετικά η Νέα Αποκάλυψη (Μ. Ευ. Γ΄, 180, 8).
«Η αλήθεια είναι ότι ένα πνεύμα, όσο τέλειο και να είναι, δεν μπορεί ποτέ να
φθάσει τον Θεό στην απέραντη πληρότητά του» (Μ. Ευ. Γ΄, 3, 2).
Σε συσχετισμό μ’ αυτή τη μαρτυρία, αξίζει να προσέξουμε μία κατάθεση από τη
μεγαλύτερη μυστικιστική αγία της καθολικής εκκλησίας, της Αγίας Θηρεσίας της
Άβιλα, η οποία είπε: «Η ψυχή (όντας σε έκσταση, σ.σ.), μετουσιώνεται εντελώς στον
Πλάστη της. Μοιάζει να είναι πιο πολύ Θεός παρά ψυχή».
Όποιος έχει διαβάσει και εμπεδώσει τα νοήματα της Νέας Αποκάλυψης σ’ όλη
την έκτασή της, θα νιώσει καθαρά το νόημα μιας φράσης του μεσαιωνικού μυστικού,
του Μάιστερ Έκχαρτ (14ος αι.): «Η ύπαρξη και η ζωή όλων των όντων δεν είναι άλλο
από μία επίκληση και σπουδή προς τον Θεό απ’ τον οποίο έχουν προέλθει».
Ένας άλλος μυστικός, ο Γιάκομπ Μπέμε, που όπως ο Γιάκομπ Λόρμπερ, δεν είχε
ιδέα από τις θεωρίες της εξέλιξης και της παλαιοανθρωπολογίας, απεικόνισε το
πανόραμα της ανάπτυξης της ζωής και την αργή, σταδιακή άνοδο στις βαθμίδες της
ζωής, όπως περιγράφεται περιεκτικά και στη Νέα Αποκάλυψη.
Τον τρίτο μ.Χ. αιώνα, ο Ωριγένης, ο μεγαλύτερος γνώστης της Βίβλου όλων των
εποχών, υποστήριξε την αρχή της αποκατάστασης, της επιστροφής δηλαδή όλων των

όντων. Σύμφωνα μ' αυτή τη διδασκαλία, η ψυχή εγκαταλείπει το καθαρτήριο και οι
καταδίκες δεν κρατούν αιώνια. «Θα φθάσουμε στην τελείωση», γράφει ο Ωριγένης,
«όταν όλες οι ψυχές κάποτε βρουν τη λύτρωση και γίνουν άγγελοι. Όλη η Πλάση
επιστρέφει στο Θεό. Η θέληση για σωτηρία που διαπερνά όλο το σύμπαν, είναι μία
αποκάλυψη του πολυεύσπλαχνου Θεού».
Στο γραπτό του ενάντια στον Κέλσο 92-97, ο Ωριγένης ταυτίζει τον Αδάμ με την
πρωταρχική ενότητα της ανθρώπινης φύσης που στην αρχή των χρόνων έπεσε σαν
ολότητα από τον Ουρανό. Συνεπώς, για τον Ωριγένη με το προπατορικό αμάρτημα
δεν εννοείται μια οριζόντια χρονικά αναγωγή σ’ έναν προπάτορα αλλά μια κάθετη
σχέση με την υπερκόσμια, κοινή πτώση στην αμαρτία.
«Το πνεύμα πέφτοντας έγινε ψυχή και η ψυχή, εξασκούμενη στις αρετές, θα γίνει
πάλι πνεύμα» (Κατά Κέλσου 98-99).
Ο Ωριγένης αναφέρεται στον προφήτη: «Μακριά και αδιάκοπα περιπλανήθηκε η
ψυχή μου» (το βιβλίο του Ωσηέ) και συνεχίζει: «Κατάλαβε λοιπόν, αν μπορείς, ποιες
είναι αυτές οι περιπλανήσεις που πρέπει να κάνει η ψυχή και για τις οποίες κλαίει και
οδύρεται. Η αλήθεια είναι ότι όσο η ψυχή περιπλανάται, η κατανόηση γι’ αυτά τα
πράγματα παρεμποδίζεται και είναι καλυμμένη από πέπλα. Μόνο όταν φθάσει πια
στην πατρίδα της, στην ανάπαυση, δηλαδή στον Παράδεισο, θα ανοίξουν τα μάτια
της στην αλήθεια και θα δει καθαρά ποιος ήταν ο σκοπός και το νόημα της
περιπλάνησής της».
Ο Χανς Ουρς φον Μπαλτάζαρ, καθολικός θεολόγος και διακεκριμένος
συγγραφέας, στο βιβλίο του «Ωριγένης - Πνεύμα και Φωτιά» γράφει: «Ξάφνου σαν
αστραπές μας φανερώνονται αλήθειες που είναι απ’ τις πιο θεμελιακές αλλά και τις
πιο ξεχασμένες στη χριστιανική σκέψη».
Αλλά ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός, που τότε κατεύθυνε τις τύχες όχι μόνο του
κράτους αλλά και της εκκλησίας, είχε διαφορετική άποψη. Επέβαλε στη σύνοδο της
Κωνσταντινούπολης το 553 μ.Χ. να καταδικάσει τις διδασκαλίες του Ωριγένη.
Τη διδασκαλία ότι οι άνθρωποι είναι πεσόντα πνεύματα και ότι μια μέρα θα
επιστρέψουν όλοι στο Θεό χάρη στην Αγάπη του για τα πλάσματά του, μετά από μια
ατέλειωτα μακριά και περίπλοκη περιπλάνηση μέσα από το ορυκτό, το φυτικό και το
ζωικό βασίλειο, δεν τη συναντάμε μόνο στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και στο
χριστιανικό μυστικισμό αλλά και στο μυστικισμό άλλων θρησκειών.
Μεταξύ άλλων βρίσκεται στον παρσισμό, που δεν δέχεται ότι η κόλαση είναι
αιώνια, το ίδιο και στον ισλαμικό μυστικισμό, στους γνωστούς μας σούφις.
Η εξέλιξη της ζωής, όπως παρουσιάζεται στη Νέα Αποκάλυψη, είναι μια
ασύλληπτα μακριά πορεία μέσα στην κοσμογονία και την ανθρωπογονία, μέσω της
οποίας θα πραγματοποιηθεί το Σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των έκπτωτων
πνευμάτων. Σ’ αυτή την επίγεια ζωή είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να
συλλάβουμε πλήρως τα απροσμέτρητα βάθη αυτής της πράξης σωτηρίας που
βρίσκουμε και σε τούτα τα λόγια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Όταν θα
αναληφθώ από τη γη, θα σας τραβήξω όλους κοντά Μου».
Στη σύνοδο του Τρέντο (1545), η καθολική εκκλησία καταδίκασε τη θεωρία της
προ υπαρξιακής καταγωγής του ανθρώπου από τα πρώτα αποστατημένα πνεύματα.
Πάντοτε οι ιεράρχες βιάζονταν να δικάσουν και να καταδικάσουν. Η ρήση «μην
κρίνετε ίνα μη κριθείτε», έχει εισακουσθεί τόσο λίγο, όσο και η παραπομπή του
Απόστολου Παύλου: «Ξέρετε βέβαια πως η κτίση υποτάχθηκε και αυτή στη φθορά
όχι γιατί έφταιγε αλλά γιατί έτσι θέλησε αυτός που την υπέταξε. Ξέρουμε καλά ότι ως
τώρα όλη η κτίση στενάζει και κραυγάζει από πόνο, σαν την ετοιμόγεννη γυναίκα.
Και όχι μόνο η κτίση. Το ίδιο κάνουμε και εμείς: έχουμε ως αρραβώνα του νέου
κόσμου το Αγιο Πνεύμα , εσωτερικά όμως στενάζουμε και εμείς, γιατί λαχταρούμε
να γίνουμε για πάντα παιδιά του Θεού και να γλυτώσει το σώμα μας από τη φθορά».
Το πνεύμα της στενομυαλιάς και της ισχυρογνωμοσύνης, που επικράτησε στη
σύνοδο του Τρέντο, διατηρήθηκε σαν συνδετικός ιστός μέσα στους αιώνες και

φανερώθηκε μ’ απόλυτη σαφήνεια στην περίπτωση του Γαλιλαίου. Περίπου εκατό
χρόνια μετά τη σύνοδο του Τρέντο, ο αστρονόμος Γαλιλαίος αναγκάστηκε να
ανακαλέσει τον επιστημονικά θεμελιωμένο ισχυρισμό του ότι η γη στρέφεται γύρω
απ’ τον ήλιο, για ν’ αποφύγει το θάνατο στην πυρά, όπως τον απειλούσαν οι
στενόμυαλοι κατά γράμμα ερμηνευτές της Γραφής. Και έτσι η ποινή μετατράπηκε σε
ισόβια φυλάκιση. Την ίδια εποχή περίπου, η εκκλησιαστική ιεραρχία στο Λιντς
απαγόρεψε το βιβλίο «Harmonies mundi» (Αρμονίες του κόσμου), του αστρονόμου
Γιοχάννες Κέπλερ, γιατί τον υποψιάστηκε σαν αιρετικό. Το απαγορευμένο βιβλίο
απετέλεσε αργότερα έναν ακρογωνιαίο λίθο στο νόμο της βαρύτητας του Νιούτον.
Σήμερα, κάτω από τις εντελώς διαφοροποιημένες συνθήκες, η καθολική εκκλησία
είναι αναγκασμένη να παραβλέψει τις αποφάσεις της συνόδου του Τρέντο. Σύμφωνα
μ’ αυτές τις αποφάσεις, κανένας καθολικός που δεν εξομολογείται τουλάχιστον μια
φορά το χρόνο και δεν κοινωνεί το Πάσχα, δεν μπορεί να ταφεί με την ευλογία της
εκκλησίας. Σήμερα όμως στις μεγαλουπόλεις όλων των χωρών, πάνω από τρία
τέταρτα των καθολικών δεν εκπληρούν αυτό τον όρο, θάβονται όμως στα πλαίσια της
εκκλησίας. Οι αποφάσεις της συνόδου του Τρέντο δεν μπορούν πια να δίνουν τις
κατευθυντήριες γραμμές σε μία ανθρωπότητα που σκέφτεται και αποφασίζει
αυτόνομα.
Σύμφωνα με τις διασαφηνίσεις της Νέας Αποκάλυψης, δεν υπάρχει παντοτινή
καταδίκη. Αυτό αντιτίθεται στη διδασκαλία της καθολικής εκκλησίας αλλά όχι στο
ελληνικό πρωτότυπο της Καινής Διαθήκης. Στις γερμανικές Βίβλους υπάρχει η λέξη
«ewig» (παντοτινός), ενώ στο ελληνικό κείμενο η λέξη «αιώνιος».
Στις τελευταίες εκδόσεις του πιο αναγνωρισμένου λεξικού των καθολικών
θεολόγων, το «Λεξικό για την ευλογία και την εκκλησία», το «αιώνιος» ερμηνεύεται
σωστά σαν «μακροχρόνιος» ή «χρονική περίοδος».
Μ’ αυτό αποδεικνύεται ότι το πρωτότυπο κείμενο έχει παραμορφωθεί. Όπως
διαβάζουμε στη Νέα Αποκάλυψη, «πώς μπορεί ένας πάνσοφος Θεός να βασανίζει
αιώνια τους ανθρώπους στον άλλο κόσμο για αμαρτίες που έκαναν με το σώμα τους
στη γη; Σας λέω ότι ο μεγαλύτερος και φθονερότερος τύραννος του κόσμου δεν θα
έκανε κάτι τέτοιο» (Μ. Ευ. Κ΄, σελ. 243). Όπως γράφει εύστοχα ο μυστικιστής
Μίχαελ Χαν (1758-1819), «όποιος πιστεύει σε μια αιώνια καταδίκη, δεν μπορεί να
ησυχάσει ή δεν έχει νιώσει καθόλου τι είναι η θεϊκή Αγάπη».
Όταν απ’ την άλλη πλευρά ο Άγιος Αυγουστίνος, μεγάλος θεολόγος και
εκκλησιαστικός πατέρας, υποστηρίζει την άποψη ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων και των αβάπτιστων μικρών παιδιών(!), προορίζεται για την
αιώνια καταδίκη, δεν μπορούμε παρά να μείνουμε κατάπληκτοι μπροστά σε μια
τέτοια παντελή έλλειψη λογικής και εκπληκτική άγνοια της αληθινής ουσίας του
Θεού, από τη μεριά του, αλλά και άλλων θεολόγων. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε με
τη γνώμη του καθολικού θεολόγου Βαν ντερ Μέερ, που διαπιστώνει ότι: «οι
απάνθρωπες συνέπειες (της σκέψης του Αγίου Αυγουστίνου, σ.σ.), που είναι εντελώς
ξένες προς το πνεύμα των Ευαγγελίων, είναι δείγμα ενός απόλυτου χαρακτήρα, τον
οποίο συναντούμε ακόμη και στα μεγάλα πνεύματα».
Μόνο η Αγάπη, που είναι η αληθινή ουσία του Θεού, μπορούσε να συλλάβει το
μεγαλόπνευστο σχέδιο της παλιννόστησης όλων των αποστατημένων πνευμάτων
μέσα από μια μακριά πορεία ως στην ανείπωτη ευδαιμονία και αγαλλίαση του
πατρικού τους . Η δημιουργία του κόσμου, όπως τη διαβάζουμε στη Νέα Αποκάλυψη,
είναι μια πνευματική κοσμοθεωρία όπου υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα και η
κινητήρια δύναμη είναι η Αγάπη και η Πολυευσπλαχνία του Θεού.
Στη Νέα Αποκάλυψη εξιστορούνται σχεδόν όλα τα ουσιώδη αλλά και τα λιγότερο
σημαντικά συμβάντα απ’ την επίγεια ζωή του Ιησού, καθώς και τα λεγόμενά του,
κυρίως από τότε που άρχισε να διδάσκει, μέχρι την Ανάληψή Του.
Όλα τα γεγονότα εκτυλίσσονται σαν σε ταινία μπροστά στα πνευματικά μάτια του
αναγνώστη. Αρκετά συμβάντα τα οποία στην Καινή Διαθήκη δεν αποσαφηνίζονται

πλήρως, επειδή εκεί παρουσιάζονται πολύ συνοπτικά, στη Νέα Αποκάλυψη
επεξηγούνται και συμπληρώνονται γιατί συνυφαίνονται και εξιστορούνται
λεπτομερώς μαζί με τα γύρω γεγονότα. Από μια άποψη, το Ευαγγέλιο δεν έχει πια
μυστικά και αρκετοί αναγνώστες αντιλαμβάνονται για πρώτη φορά το βαθύτερο
νόημά του.
Το βιβλίο του Λόρμπερ με τον τίτλο «Τα νεανικά χρόνια του Ιησού», αναφέρεται
εκτεταμένα στη γέννηση και στα παιδικά του χρόνια.
Άλλα τμήματα του έργου του ασχολούνται εκτενώς με τη μοίρα και την παραπέρα
εξέλιξη των ψυχών στον άλλο κόσμο.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η νέα Αποκάλυψη δεν στρέφεται κατά των
εκκλησιών, απεναντίας, πολεμώντας τα λάθη και την απιστία οδηγεί την πίστη να
γίνει ζωντανή και όχι τυπική. Επιπλέον η κρισιμότητα των ημερών μας επιβάλλει να
συνειδητοποιήσουμε σε ποιά εποχή ζούμε. Γι αυτόν τον παραπάνω λόγο η νέα
Αποκάλυψη θέλει να βοηθήσει κοσμικά άτομα που απέχουν από το θρησκευτικό βίο
να βρούν μια σύγχρονη προσέγγιση ουσίας στην Καλή Αγγελία. Για παράδειγμα
λέγεται στα “ Δώρα του Ουρανού ” του Λόρμπερ :
«Αν θέλετε να αποστατήσετε (από την εκκλησία), δεν θα είναι μεγάλο το όφελος
για τους αδερφούς σας» (Δω. Ου. Α΄, σελ. 99). «Όποιος θέλει να ζήσει σωστά, μπορεί
να το κάνει σ’ οποιαδήποτε εκκλησία, γιατί ο θεμελιώδης κανόνας είναι: εξετάστε τα
πάντα και κρατήστε το καλύτερο. Ο καθένας μπορεί να είναι ό,τι θέλει, φτάνει να
είναι χριστιανός στην πράξη. Ο άνθρωπος που αρκείται στο ‘‘πίστευε και μη
ερεύνα’’, θάβει το ταλέντο του» (Γη και Σελήνη, σελ. 224).
«Ο κόσμος είναι ακόμα ο ίδιος», υπαγορεύτηκε στην πένα του γραφιά, «όπως
ήταν και τον καιρό που περπάτησα στη γη. Τότε εκήρυττα σε κουφά αυτιά, σήμερα η
κωφότητα στα πνευματικά πράγματα έχει γίνει και μόδα» (Κηρ. σελ. 325).
«Αν τα λεγόμενά σου (του Λόρμπερ δηλαδή) κέρδιζαν την επιδοκιμασία του
κόσμου, δεν θα προέρχονταν από Εμένα. Η καταφρόνηση του κόσμου είναι πάντα η
καλύτερη απόδειξη ότι κάτι προέρχεται από Εμένα» (Δω. Ου. Β΄, σελ. 98).
«Γι’ αυτό μην κοπιάζετε να βρείτε ομόφρονες ανθρώπους ή να προσηλυτίσετε.
Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε να οδηγήσετε άλλους ανθρώπους στο δρόμο της
διδασκαλίας της αγνής Αγάπης» (Κηρ. σελ. 130).
«Περιμένετε μέχρι οι πεινασμένοι νά ’ρθουν από μόνοι τους σε σας» (Κηρ. σελ.
131).
«Την κατάλληλη στιγμή θα φθάσει σε όλους που θα την ποθούν μέσα στην
καρδιά τους» (Δω. Ου. Β΄, σελ. 276).
Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του, σύμφωνα με τη Νέα Αποκάλυψη: «Πριν
περάσουν χίλια και ακόμα περίπου άλλα χίλια χρόνια (σ.σ. δηλαδή περίπου 2000
χρόνια), το Πνεύμα Μου θα εγερθεί ανάμεσα στους ανθρώπους που θα υποφέρουν
και θα καταπιέζονται από πολλές πλευρές».
Ζούμε σε μία παγκόσμια συγκυρία πολλών και μεγάλων αποφάσεων, στο τέλος
μιας γήινης εποχής, που σύμφωνα με τη μαρτυρία της Νέας Αποκάλυψης θα
συνοδεύεται από ανακατατάξεις κάθε μορφής. Ως φαίνεται είμαστε στην αρχή των
εξελίξεων που προβλέπουν οι προφητείες. Το μεταφυσικό δράμα ανάμεσα στο Θεό
και τον αντίπαλο του, τον Εωσφόρο, που τόσο εντυπωσιακά περιγράφεται στη Νέα
Αποκάλυψη, εισέρχεται σ’ ένα νέο αποφασιστικό στάδιο.
Έχει σημάνει ήδη η ώρα που η ανθρωπότητα θα οδηγηθεί έξω από το αδιέξοδο
του υλισμού κάθε μορφής. Κάτω από την επίδραση αυτής της παραπλανητικής
θεωρίας, που είναι η μεγαλύτερη και η πιο επικίνδυνη αίρεση όλων των εποχών, ο
άνθρωπος παρέμεινε μέχρι τώρα ένα διαρκές αίνιγμα για τον ίδιο τον εαυτό του, γιατί
έστρεφε το βλέμμα του αποκλειστικά στην ύλη και δεν έβλεπε ή δεν ήθελε να δει τις
απαράβατες αξίες του υψηλότερου προορισμού του. «Η άφρονη ανθρωπότητα, δεν
αναγνωρίζει ποια είναι η αποστολή της, το σκοπό της τωρινής και της μελλοντικής

ζωής» (Κηρ. σελ. 220). Γι’ αυτό ακολουθεί πάντα η παρότρυνση: «Κοιτάξτε να
βρείτε το φωτεινό ρεύμα που αρχίζει να χύνεται πάνω απ’ τον κόσμο σας, ακούστε τα
λόγια που σας προειδοποιούν»! (Μυσ. Ζωής, σελ. 140).
Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ *

Ο Αντίποδας: ο Εωσφόρος και οι δικοί του Άγγελοι
Η αποκάλυψη στον Λόρμπερ θα ήταν ελλιπής και μονόπλευρη, αν δεν
περιλάμβανε και εκείνες τις σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες αποτελούν τον αντίποδα
στο Θεό και στις φωτεινές στρατιές του.
Μάθαμε πρωτύτερα για τον Εωσφόρο ή Σατανά, πως κάποτε είχε τη μεγαλύτερη
δύναμη και εξουσία απ’ όλα τ’ αρχέγονα πνεύματα.
«Όταν τούτο το πνεύμα λεγόταν Σατανά, η θέση του απέναντι στη Θεότητα ήταν
σαν της γυναίκας απέναντι στον άνδρα», διαβάζουμε στο «Γη και Σελήνη». «Η
Θεότητα θα φύτευε τις ατέλειωτες, αέναες ιδέες Της μέσα σ’ αυτό το πνεύμα για να
ωριμάσουν μέσα στο συγκεντρωμένο φως του. Από το φως αυτού του πνεύματος θα
είχε πηγάσει μία δημιουργία από αγνότατα όντα και τούτο το ζωντανό φως θα
πλήθαινε και θ’ απλωνόταν σε όλη την απεραντοσύνη.
Το πνεύμα αυτό είχε ένα μεγάλο προορισμό, να γίνει σχεδόν ένας δεύτερος θεός
δίπλα στο Δημιουργό. Γι’ αυτό έπρεπε να υποβληθεί σε μία δοκιμασία της ελευθερίας
του ανάλογη με τη σπουδαιότητα του προορισμού του. Όμως δεν τα κατάφερε, γιατί
θέλησε να υψωθεί πάνω από τη Θεότητα και να Την κάνει υποτελή του. Αυτό που
διέπραξε δηλαδή ήταν ότι θέλησε να πάρει τα πρωτεία από το Θεό! Επειδή όμως η
Θεότητα δεν μπορούσε να του παραδώσει την πρωτοκαθεδρία, εξοργίστηκε πάρα
πολύ κι ήθελε πραγματικά να Την καταστρέψει. Τότε η Θεότητα το συνέλαβε από
όλα τα μέρη του και του πήρε όλες τις οντότητες που ήταν μέσα του. Μ’ αυτές τις
οντότητες για υλικό έπλασε τα ουράνια σώματα. Και το πνεύμα αυτής της απέραντης
ψυχής το φυλάκισε με τα πιο δυνατά δεσμά στα κατάβαθα της ύλης.
Κι αν θέλετε να ξέρετε πού κατοικεί αυτό το καταχθόνιο πνεύμα με το ουσιαστικό
εγώ του, ή το ζωτικό του κέντρο, δεν είναι δύσκολο να το μάθετε. Η έδρα, που είναι
συνάμα και η φυλακή του, είναι το πιο σκληρό, κεντρικό σημείο της Γης σας. Πάνω
σ’ αυτό το σημείο πιέζουν τα πάντα, ώστε να μην μπορεί ο εγκάθειρκτος να κουνηθεί
πολύ και να καταστρέψει ό,τι έχει και δεν έχει πάνω της η Γη.


Αποσπάσματα από τα βιβλία : Β. Λουτς “ Θεός και Δημιουργία” και “ Το Μεγάλο Μυστήριο” εκδόσεις
Πύρινος Κόσμος.

Ακόμη και σήμερα παραμένει διπλοδεμένος σ’ αυτή τη φυλακή. Ωστόσο δεν
παραλείπει να φυσάει την ανάσα του, που είναι δηλητηριασμένη απ' την κακία του,
στις δυνάμεις ζωής που αναρριχώνται στα στάδια της ύλης. Κι αυτή η πνοή της
θέλησής του είναι ακόμη αρκετά ισχυρή για να φυτέψει το θάνατο σ’ όλα τα ψυχικά
στοιχεία. Και αυτό το μαρτυρούν ολοφάνερα όλα τα πλάσματα της Γης, γιατί
οτιδήποτε είναι οργανικό, είναι φθαρτό. κι όλη η ύλη μπορεί να προκαλέσει την
καταστροφή και το θάνατο. Όλ’ αυτά προέρχονται από την πνοή της θέλησής του. Η
κακία του είναι τόσο απερίγραπτη, που είναι ολωσδιόλου αδύνατο να τη διανοηθείτε.
Όσα ξέρετε γι’ αυτό το πνεύμα δεν είναι παρά μία αμυδρή σκιά της αλήθειας. Ο Θεός
σας σπλαχνίζεται και σας την κρύβει, κι αφήνει μόνο να φανούν όσα χρειάζεσθε για
να μαντέψετε το ποιόν αυτού του πνεύματος».

Ένα άλλο νεοαποκαλυπτικό κείμενο εμβαθύνει στο θέμα της γένεσης του
σύμπαντος ως παρεπόμενο της εωσφορικής πτώσης: «...Για το λόγο αυτό έγινε ο
υλικός κόσμος, ολόκληρο το σύμπαν, δηλαδή ο υλικός Άνθρωπος της Δημιουργίας*.
Τα πνεύματα τοποθετήθηκαν μέσα σε αυτό τον Άνθρωπο και περιβλήθηκαν με
ύλη ανάλογα με το βαθμό της κακής τους βούλησης, όπου έχουν να αντιμετωπίσουν
αγώνες, πειρασμούς και δεινά. Σκοπός είναι κατά πρώτο να τους κάνουν οι συνθήκες
που υφίστανται να συνειδητοποιήσουν τα σφάλματα τους και κατά δεύτερο με αυτό
τον τρόπο να δρομολογήσουν από μόνοι τους την εκούσια επιστροφή τους κοντά
Μου... Παντού σε όλα τα πράγματα διαπιστώνει κανείς αυτή τη δεύτερη αρχή της
τελειοποίησης.
... Επομένως ολόκληρο το σώμα της γης όπως και τα αμέτρητα άλλα ουράνια
σώματα έχουν συγκροτηθεί από τη μία και μοναδική, μεγάλη ψυχή του Σατανά, η
οποία κατακερματίστηκε μέσα σε αυτά τα σώματα σε αμέτρητα κομμάτια. Εφόσον η
κάθε ψυχή μπορεί να διαιρεθεί, άρα το ίδιο ισχύει και για την αρχέγονη ψυχή του
πρωτοδημιούργητου πνεύματος. Κι από αυτή την ψυχή τώρα αποσπώνται συνεχώς
ένα ατέλειωτο πλήθος από νέες ψυχές που μία - μία επανασυγκροτείται σε ένα ενιαίο
σύνολο.
...Ολόκληρη η ορατή δημιουργία αποτελείται μόνο από μόρια του μεγάλου
έκπτωτου πνεύματος, του Εωσφόρου, που έχει φυλακιστεί μαζί με την ακολουθία του
μέσα στην ύλη».

* Σ.τ.μ. βλ. σχετικά τα «Μυστήρια της Ζωής και της Δημιουργίας» του Λόρμπερ και «Θεός και
Δημιουργία» του Βάλτερ Λουτς στις εκδόσεις ‘‘Πύρινος Κόσμος’’.

“...Κάθε ορατό στον άνθρωπο δημιούργημα είναι φυλακισμένο πνευματικό το
οποίο έχει τον προορισμό αφού διατρέξει μία μακριά σειρά κάθε είδους μορφών να
περάσει τελικά σε μία ελεύθερη και ανεξάρτητη ζωή. Οι μορφές αυτές αρχίζουν από
τα πετρώματα και αφού διασχίσουν τα βασίλεια των ορυκτών, των φυτών και των
ζώων, καταλήγουν στον άνθρωπο. Όλες αυτές οι μορφές αποτελούν φόρμες ή δοχεία
που δέχονται στο εσωτερικό τους τη ζωή από τον Θεό. Στην κάθε φόρμα αντιστοιχεί
μία ορισμένη ευφυΐα. Όσο πιο απλές είναι οι φόρμες τόσο πιο απλή και ελάχιστη
είναι επίσης η ευφυΐα που περιλαμβάνει.
...Οι ψυχές των φυτών και των ζώων έχουν τον προορισμό να γίνουν μία μέρα με
τη σειρά τους ανθρώπινες ψυχές, αν και είναι αλήθεια ότι το γεγονός αυτό σας είναι
ακόμη άγνωστο” .

Θα πρέπει να τονισθεί πάντως ότι «ποτέ δεν μπορεί μόνο από μία απλή ψυχή ενός
ζώου να γίνει μία ανθρώπινη ψυχή». Τουναντίον, για να συγκροτηθεί μία ανθρώπινη
ψυχή χρειάζονται πολλές διαφορετικές ψυχές ζώων, στις οποίες ο Θεός προσθέτει
ακόμη αμέτρητους ψυχικούς σπινθήρες και έτσι εκπηγάζει από το χέρι του κάθε μία
ανθρώπινη ψυχή.
“...Δεν υπάρχει σε όλη την Αγία Γραφή εδάφιο ή κεφάλαιο που να περιλαμβάνει
κάτι το πιο μεγάλο από την παραβολή του άσωτου υιού. Αλλά ούτε υπάρχει ένα άλλο
σημείο στη Γραφή που να είναι πιο δύσκολα κατανοητό από αυτό.
...Στο όνομα ‘‘Εωσφόρος’’ κρύβεται ολόκληρο το απέραντο περιεχόμενο του
άσωτου υιού που για σας θα μείνει παντοτινά ακατάληπτο. Σκεφθείτε μόνο ότι
σχεδόν εξ ολοκλήρου η σημερινή ανθρωπότητα δεν είναι άλλο από μέλη αυτού του
απολωλότος υιού και συγκεκριμένα μάλιστα οι άνθρωποι που κατάγονται από το
ανευλόγητο γενεαλογικό δέντρο του Αδάμ. Αυτός ο ‘‘άσωτος υιός’’ πήρε όλη την
περιουσία που του παραχωρήθηκε και την κατασπαταλεί εδώ και αιωνιότητες τώρα.
...Αλλά ως ‘‘απολωλώς υιός’’ εννοείται επίσης και ο κάθε άνθρωπος χωριστά».
Τέλος υπό τον ίδιο όρο εννοείται και ολόκληρος ο κόσμος με τα δισεκατομμύρια
γαλαξίες, ο καθένας εκ των οποίων περιλαμβάνει πενήντα ως εκατό δισεκατομμύρια
ήλιους. Σύμφωνα με όσα καταμαρτυρούν οι νέοι προφήτες το σύμπαν ειδωμένο από
«έξω» παριστάνει «μία τέλεια ανθρώπινη μορφή», το Μεγάλο Άνθρωπο της
Δημιουργίας, αλλά κανείς εκτός από τον Θεό «δεν μπορεί να το δει σε αυτή του την
πραγματική διάσταση». «Η Θεότητα συνέλαβε τον Εωσφόρο με όλη του την
ακολουθία και του αφαίρεσε όλες τις οντότητες που περιέκλειε. Από αυτές έφτιαξε
κοσμικά σώματα τα οποία εγκατέσπειρε σε όλη την απεραντοσύνη. Στη συνέχεια,
έδεσε το πνεύμα αυτής της απέραντης ψυχής η οποία αποτελείται από αμέτρητα όντα
με ισχυρότατα δεσμά και το εξόρισε στα βάθη της ύλης».
“...Ασφαλώς όλη η ύλη από την οποία αποτελείται το σύμπαν είναι κι αυτή έργο του
Θεού και κρύβει επίσης θεϊκά στοιχεία μέσα της. Αλλά παράλληλα περικλείει επίσης
ψέμα, απάτη και παραπλάνηση, από όπου ύστερα προκύπτει φθόνος, απληστία,
μίσος, αλαζονεία, καταπίεση και όλων των ειδών τα ελαττώματα που δεν έχουν ούτε
αριθμό ούτε μέτρο. Όλα αυτά ακριβώς τα κακά, το ψέμα κι η απάτη είναι από
πνευματική άποψη ο «Σατανάς», ενώ τα υπόλοιπα ελαττώματα που αναγκαστικά
προκύπτουν από αυτά είναι ό,τι ονομάζει κανείς «διαβόλους»”.
Το σχέδιο του Θεού που είναι να κάνει να επιστρέψουν όλοι οι στασιαστές πίσω
στο γενέθλιο χώρο τους περνώντας μέσα από την ύλη θα απαιτήσει ασύλληπτα μακρύ
χρόνο ώσπου να ολοκληρωθεί. Εντούτοις κάποτε θα έρθει ο καιρός «όπου κανένας
ήλιος από ύλη και κανένας υλικός πλανήτης δεν θα περιστρέφεται πλέον στο άπειρο.
Αντ’ αυτού θα υπάρχει μία υπέροχη νέα πνευματική δημιουργία με μακάρια ελεύθερα
όντα που θα γεμίζουν την απεραντοσύνη, ενώ Εγώ θα είμαι ο Θεός και Πατέρας όλων
των όντων από τη μία αιωνιότητα στην άλλη. Κι αυτή η τρισμακάριστη κατάσταση
δεν θα έχει ποτέ τέλος. Τότε θα είναι πλέον ένα ποίμνιο, ένας στάβλος και ένας
Ποιμένας. Εντούτοις είναι αδύνατο να υπολογισθεί με τη γήινη μέτρηση του χρόνου
το πότε θα συμβούν όλα αυτά. Ακόμη κι αν σου φανέρωνα τον αριθμό δεν θα
μπορούσες με κανένα τρόπο να τον συλλάβεις».
Στις προηγούμενες σελίδες αναλύθηκε το πως οι ψυχικές ουσίες των έκπτωτων
αρχέγονων πνευμάτων χρειάστηκαν ανυπολόγιστα μεγάλο διάστημα εξέλιξης μέσα
από τα τρία φυσικά βασίλεια ώσπου να αποκτήσουν πάλι την ωριμότητα εκείνη που
τους επέτρεπε να ενσαρκωθούν πάνω στη γη ως ανθρώπινες ψυχές, προκειμένου να
περάσουν άλλη μία φορά τις εξετάσεις της βούλησής τους και να διαλέξουν
στρατόπεδα. Η μακρόχρονη προεργασία στην οποία υποβλήθηκε η γη μέχρι να
φθάσει στο επίπεδο εκείνο που να μπορεί να παράσχει δυνατότητα ύπαρξης στον
ολοκληρωμένο πλέον, δηλαδή εμπλουτισμένο με ένα θεϊκό σπινθήρα άνθρωπο,
περιγράφεται διεξοδικά στο λορμπερικό έργο «Γη και Σελήνη». Στη συνέχεια

ακολουθούν ορισμένες πληροφορίες από τις νέες αποκαλύψεις για την πορεία του
πρώτου ολοκληρωμένου ανθρώπου.
Για την παραδείσια κατάσταση που ζούσαν οι πρωτόπλαστοι αλλά και για την
πτώση τους από αυτή, αναφέρεται συνοπτικά στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη»:
«Στην αρχή ο Δημιουργός έβαλε μόνο ένα ζευγάρι ανθρώπων στη γη, αλλά το
εφοδίασε με όλες τις απαραίτητες ικανότητες. Διέθετε βαθιές διορατικές γνώσεις,
έναν πεντακάθαρο νου και μια πανίσχυρη ελεύθερη θέληση στην οποία υποτάσσονταν υποχρεωτικά όλα τα άλλα πλάσματα. Μαζί μ’ αυτές τις ιδιότητες, παρέλαβαν
από το Δημιουργό και μία ολοκάθαρη, ευκολονόητη αποκάλυψη. Η αποκάλυψη αυτή
τους έδειχνε ανοιχτά και απροκάλυπτα τι χρειαζόταν να κάνουν για να φθάσουν στον
προορισμό που τους είχε ορίσει ο Θεός, από τον πιο σύντομο και ευκολοδιάβατο
δρόμο. Παράλληλα όμως ο Θεός τους έδειξε πως ήταν απόλυτα ελεύθεροι και πως
μπορούσαν εξίσου να πράξουν ενάντια στο θέλημά Του, που το γνώριζαν καλά, αν
ήθελαν να ακολουθήσουν τις προτροπές της σάρκας και της ύλης αυτού του κόσμου.
Σ' αυτή την περίπτωση όμως, θα προκαλούσαν μόνοι τους την τιμωρία τους και θα
γνώριζαν το θάνατο.
Για ένα διάστημα τα πράγματα πήγαιναν πολύ καλά. Κι αυτό ήταν με την
πνευματική έννοια ο παράδεισος, δηλαδή η τέλεια αρμονία της ψυχής με το θείο
Πνεύμα. Η εικόνα δηλαδή του Αδάμ και της Εύας στον παράδεισο, συμβολίζει τους
πρωτόπλαστους που είναι εντελώς εναρμονισμένοι με τη θεία Τάξη. Σύντομα όμως η.
φιληδονία, (που ο Μωυσής παρίστανε με το φίδι), υπερίσχυσε πάνω στη συνείδηση
τού τι ήταν καλό και αληθινό όπως τους το είχε αποκαλύψει ο Θεός. Και τότε το
πρώτο ανθρώπινο ζευγάρι παρέβη την εντολή του Θεού, για να δει ποιο θα ήταν το
αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν που έκαναν οι πρωτόπλαστοι, το επαναλαμβάνουν τώρα
σχεδόν όλοι οι άνθρωποι!»
“Αν ο Αδάμ είχε σεβαστεί τη θετική εντολή, η ανθρωπότητα, δηλαδή η τέλεια
ψυχή του ανθρώπου, δεν θα είχε καταλήξει να έχει ένα τέτοιο σκληρό, βαρύ και
ασθενικό σώμα. Όμως η απείθεια απέναντι στο Νόμο του Θεού οδήγησε αναγκαστικά
τον άνθρωπο να παρεκκλίνει σημαντικά από το δρόμο του. Έτσι τώρα φτάνει πιο
δύσκολα και πιο αργά στον προορισμό του”.
Για το πώς θα είχε εξελιχθεί το ανθρώπινο γένος εάν το πρώτο ζεύγος ανθρώπων
δεν είχε αποτύχει στη δοκιμασία της βούλησής του πληροφορεί ενδεικτικά μία
μετάδοση στην Μπέρτα Ντούντε από τις 16.11.1963:
«...Η ενοχή των πνευμάτων που αποσχίστηκαν από Μένα ήταν πάρα πολύ
μεγάλη. Κι αυτό που έφταιγε κυρίως ήταν ότι δεν ήθελαν πια να Με αναγνωρίζουν ως
Θεό, μολονότι βρίσκονταν σε μια κατάσταση φωτός χάρη στην οποία έβλεπαν
καθαρά το πως είχαν δημιουργηθεί. Δηλαδή η αμαρτία τους ήταν ότι στράφηκαν
εναντίον Μου, παρ’ όλο που είχαν την απαραίτητη γνώση για να μην το κάνουν.
Ωστόσο τους είχα τόσο μεγάλη αγάπη, που παρ’ όλα αυτά έθεσα σαν μόνη
προϋπόθεση για την επιστροφή τους την πλήρη αναγνώρισή Μου από πλευράς τους
και την παραδοχή της ενοχής τους απέναντι στον Θεό και Πατέρα τους. Θα πρέπει να
τονιστεί όμως ότι τα όντα με την πτώση τους είχαν περάσει στην κατοχή του
αντιπάλου Μου και ήταν πολύ αδύναμα πλέον για να ξεφύγουν από την εξουσία του.
Τη δύναμη για να ελευθερωθούν απ' αυτόν μόνο η αγάπη μπορούσε να τους τη δώσει,
γιατί η αγάπη ήταν το μοναδικό πράγμα, μπροστά στο οποίο ο εχθρός ήταν
ανίσχυρος, καθώς αυτή μόνο ήταν σε θέση να τον νικήσει.
Αυτά τα όντα είχαν αρνηθεί εθελοντικά την αγάπη, αφού απέκρουσαν την αγάπη
με την οποία τ’ ακτινοβολούσα, με αποτέλεσμα να είναι πλήρως υποταγμένα στον
εχθρό τους· αλλά στους πρώτους ανθρώπους έδωσα τη δυνατότητα να δεχθούν πάλι
την αγάπη Μου. Τους προίκισα με κάθε είδους χαρίσματα και ικανότητες και είχαν
επιπλέον τη δύναμη να κάνουν ολόκληρη τη γη υποτελή τους. Η αγάπη που τους
προσέφερα ήταν χωρίς περιορισμούς και για να Μου την ανταποδώσουν, αρκούσε να
ακολουθήσουν την πολύ απλή εντολή Μου. Εάν ανταπέδιδαν δε την αγάπη Μου, θα

είχαν ενισχυθεί με τόσο μεγάλη δύναμη, ώστε θα τους ήταν πανεύκολο ν’
αντισταθούν στον αντίπαλο και να ελευθερωθούν από τα δεσμά του. Επιπλέον με το
να εκπληρώσουν το θέλημά Μου θα είχαν αναγνωρίσει την αλλοτινή ενοχή τους και
θα είχαν εναρμονιστεί πάλι με τη βούλησή Μου. Έτσι το κάθε ον που θα
ενσαρκωνόταν ως άνθρωπος στη γη μετά από κείνους θ’ ακολουθούσε την ίδια
πορεία, και με αυτό τον τρόπο μέσα σε σύντομο διάστημα η ανθρωπότητα θα είχε
επιστρέψει μετανοημένη κοντά Μου. Γιατί η δύναμη που θα διέθετε ο Αδάμ χάρη στη
σωστή αγάπη του, θα την είχαν κληρονομήσει όλοι οι απόγονοι του. Η πλήρης
πνευματοποίηση των έκπτωτων όντων θα είχε ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα, ακριβώς
επειδή εκείνοι οι πρώτοι άνθρωποι θα είχαν αναγνωρίσει την τεράστια ενοχή τους
απέναντι Μου και με το να Με αγαπούν πάλι θερμά θα την είχαν εξιλεώσει πολύ
γρήγορα. Γιατί μόνο με την αγάπη μπορούσε να εξιλεωθεί η ενοχή των έκπτωτων
αγγέλων.
Οι πρώτοι άνθρωποι είχαν πραγματικά τη δυνατότητα να Μου προσφέρουν αυτή
την αγάπη. Αλλά έπρεπε να παραχωρήσω και στον αντίπαλο Μου το δικαίωμα να
παλέψει για να κρατήσει τους υποτελείς του κατά τη διάρκεια της επίγειας
ενσάρκωσής τους, προκειμένου να δοκιμαστεί η θέλησή τους την οποία είχαν κάποτε
καταχραστεί. Και για να δείξω στους ανθρώπους το μεγάλο κίνδυνο που διέτρεχαν,
εάν υπέπιπταν σε ένα νέο ανόμημα απέναντι Μου, τους έδωσα μονάχα μια απλή
εντολή. Αυτή την εντολή μπορούσαν και θα έπρεπε να την τηρήσουν, εφόσον η
αγάπη τους θα είχε φθάσει σ’ έναν τέτοιο βαθμό που θα εξασφάλιζε την απόλυτη
αφοσίωση τους σε Μένα και συνεπώς θα στερούσε στον αντίπαλο κάθε εξουσία πάνω
τους. Αυτός λοιπόν δοκιμάζοντας τα πάντα για να παγιδέψει τους πρώτους ανθρώπους, απέναντι στην εύκολη εντολή Μου πρόβαλε μια υπόσχεση, η οποία όμως
υπόσχεση, αφού ήταν εχθρός Μου, ήταν βέβαια ψέμα και έτσι τους παρέσυρε σε μια
λανθασμένη αγάπη. Τους υποσχέθηκε ότι εάν παρέβαιναν την εντολή Μου, θα
γίνονταν όμοιοι με τον Θεό. Με εμφάνισε δηλαδή σαν ψεύτη, επειδή τους είχα
επισημάνει ότι θα πέθαιναν εάν θα παραβίαζαν την εντολή Μου. Όμως οι άνθρωποι
πίστεψαν εκείνον αντί για Μένα. Κι αυτή ήταν η δεύτερη βαριά αμαρτία τους, εξαιτίας της οποίας έμειναν αδύναμοι και όλοι επίσης οι απόγονοι τους, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν ν’ απελευθερωθούν από την εξουσία του εχθρού με τις δικές τους
δυνάμεις. Αυτό συναποτέλεσε την αιτία αργότερα για το απελευθερωτικό έργο του
Ιησού Χριστού, ώστε να μπορέσουν να γλυτώσουν τελικά οι άνθρωποι από το πλήρες
αδιέξοδό τους.
Αυτό το πράγμα το τονίζω επανειλημμένα, ότι δηλαδή μόνο η αγάπη μπορούσε να
εξιλεώσει την πρώτη μεγάλη ενοχή. Ο δε Αδάμ είχε κάθε δυνατότητα να Μου δείξει
αυτή την αγάπη. Όμως, εξαιτίας και σαν συνέπεια της πτώσης του, κανένα πλάσμα
δεν ήταν ικανό να επιδείξει μια αγάπη τόσο μεγάλη που θα εξασφάλιζε τον εξιλασμό
της αρχικής ενοχής. Για το λόγο αυτό έπρεπε Εγώ ο Ίδιος με την αγάπη Μου να φέρω
σε πέρας το έργο της απελευθέρωσης ενεργώντας μέσα από τον άνθρωπο Ιησού. Ο
άνθρωπος Ιησούς ήταν επομένως γεμάτος με τη θεία αγάπη και γι’ αυτό προσφέρθηκε
να πεθάνει στο σταυρό. Γιατί χωρίς αυτή τη θυσία, κανένας άνθρωπος δεν θα
μπορούσε να επιστρέψει κοντά Μου, μια και ο αντίπαλος Μου δεν αφήνει καμία
ψυχή ελεύθερη, ενώ η ίδια από μόνη της είναι πολύ αδύναμη για να απελευθερωθεί
απ' αυτόν. Επειδή λοιπόν Εγώ γνώριζα από αιωνιότητες για την αποτυχία των πρώτων
ανθρώπων, γι’ αυτό ο Ιησούς, ό μονογενής Υιός του Θεού, προσφέρθηκε να
πραγματοποιήσει αυτό το λυτρωτικό έργο και το έφερε εν τέλει σε πέρας, γιατί η
αγάπη Του για Μένα και για όλα τα δυστυχισμένα αδέρφια Του ήταν τεράστια.
Αμήν»
Η ενανθρώπιση

Από τη Βίβλο και τις νεότερες αποκαλύψεις γνωρίζουμε πως περίπου 2.000
χρόνια πριν, ο Θεός ενσαρκώθηκε μέσα στην ψυχή και το σώμα του Ιησού Χριστού.
Σαν Χριστός δηλαδή, ο Δημιουργός έγινε ορατός με το Κέντρο Ζωής του σε όλα τα
πνεύματα της πλάσης.
Σε όλους τους καιρούς υπήρχαν αθεϊστές, οι οποίοι αμφισβήτησαν αυτό το
γεγονός που εξιστορεί η Αγία Γραφή, ισχυριζόμενοι πως η ιστορία του Υιού του
Θεού που θυσιάστηκε στη γη για το καλό της ανθρωπότητας, ανήκει στο χώρο της
μυθολογίας. Αυτόν το μύθο, που υπήρξε σε πολλές παλιές θρησκείες και παραδόσεις,
οι χριστιανοί απλά τον προσάρμοσαν αργότερα στο πρόσωπο του Ιησού, ενός
προφήτη. Η χριστιανική διδασκαλία της ενανθρώπισης του Θεού αποτελεί κατ’
αυτούς μία βελτιωμένη έκδοση παλιότερων μύθων και όχι ιστορική αλήθεια.
Είναι αλήθεια πως στις αρχαίες θρησκείες των Αιγυπτίων, Περσών, Ινδών,
Ελλήνων κ.λπ., υπάρχουν παρόμοιες μυθικές διηγήσεις και διδασκαλίες. Αλλά γιατί;
Πού οφείλεται αυτή η ομοιότητα; Στον Λόρμπερ μαθαίνουμε πως αυτό το
ανεπανάληπτο γεγονός της καθόδου του ύψιστου Πνεύματος στον υλικό κόσμο είχε
ήδη προαναγγελθεί στους προηγούμενους αιώνες σ’ όλους τους λαούς της γης μέσα
από ενορατικούς ανθρώπους και προφήτες.
«Ο τωρινός Μου ερχομός είχε προαναγγελθεί απ’ τους πρώτους ανθρώπους
κιόλας σε όλους τους λαούς που είναι σκορπισμένοι στις τέσσερις άκρες της γης. Οι
ιερείς τους, που γνώριζαν τους μύθους κι ένιωθαν μία εσωτερική παρόρμηση στα
βάθη της καρδιάς τους, κατάφεραν να το δουν πνευματικά σαν όραμα.
Είναι αλήθεια πως συχνά περιέγραφαν αυτά που είχαν δει μέσα από πολύ ασαφείς
εικόνες, που στο τέλος δεν τις καταλάβαιναν ούτε αυτοί οι ίδιοι. Ορισμένοι απ’
αυτούς που ήταν πραγματικά θεόπνευστοι, πολλές φορές έπεφταν σε λατρευτική
έκσταση· έτσι οι εικόνες που έβλεπαν ήταν καθαρές και μπορούσαν να εξηγήσουν
καλύτερα τα οράματά τους».
Παράλληλα όμως, ο ερχομός του Κυρίου, η κάθοδος δηλαδή του Πατέρα-Θεού
στον υλικό κόσμο, ήταν ένα γεγονός που δεν αφορούσε αποκλειστικά τους
ανθρώπους της μικρής γης αλλά κι όλα τα όντα σε όλη τη Δημιουργία σε μία χρονική
στιγμή που όλη η πλάση ήταν ώριμη γι’ αυτό, και την οποία η Θεότητα είχε
προγραμματίσει από πολύ πριν. Αυτή η χρονική στιγμή υπονοείται στην παραβολή
του «άσωτου υιού».
Αυτό το νόημα είχε λοιπόν η ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού:
«Στον κάθε άνθρωπο που εξελίσσεται κανονικά, κάποτε έρχεται υποχρεωτικά η
στιγμή που είναι άξιος να δεχθεί μία ανώτερη Αλήθεια. Έτσι και τώρα έφθασε αυτή η
στιγμή για όλη την Πλάση. Τούτη τη στιγμή, που την έχει υπολογίσει καλά ο Θεός,
θα δοθεί σε όλα τα ώριμα πλάσματα η ευκαιρία να βγουν απ’ τον τάφο όπου είναι
καταδικασμένα και να γίνουν όμοια με τον Θεό. Γι’ αυτό λέει η Γραφή, πως όλοι
όσοι είναι ακόμα στον τάφο, θα εγερθούν και θα περάσουν στην αθανασία».
Από τα κείμενα της νέας αποκάλυψης μπορούμε εξάλλου να καταλάβουμε πώς
ήταν δυνατό, το απέραντο Πνεύμα να περιορισθεί σ’ ένα ανθρώπινο σώμα. Υπάρχει ο
βασικός κανόνας που λέει ότι ο άνθρωπος, όπως άλλωστε και κάθε πλάσμα,
απαρτίζεται από τρία μέρη. Το ένα απ’ αυτά είναι το πνεύμα, το οποίο συνιστά τη
θεμελιακή δύναμη της ζωής, αυτή που σαν διευθυντικό και οργανωτικό κέντρο
κατευθύνει τα πάντα.
Πρόκειται συγκεκριμένα για τον σπινθήρα θείου πνεύματος που εμφυτεύει ο Θεός
στον άνθρωπο ταυτόχρονα με τη γέννηση του στον υλικό κόσμο για να αποτελεί τον
ομφάλιο λώρο και συνδετικό μίτο με τον ουράνιο Πατέρα του. Κατά δεύτερο
απαρτίζεται από την ψυχή, η οποία συγκροτείται από τα πιο αιθέρια-λεπτοουσιακά
και πιο αγαθά συστατικά που προήλθαν από την ύλη· και τέλος από το σώμα, που
έχει διαμορφωθεί απ’ τα πιο χονδροειδή μέρη της ύλης, που είναι και τα πιο
απείθαρχα.

Στο πρόσωπο του Ιησού κατοίκησε το προαιώνιο Κέντρο Δύναμης και Ισχύος που
ονομάζεται «Πατέρας» ή «Αιώνια Αγάπη». Το φως που ξεχυνόταν από τη Φωτιά
αυτής της Αγάπης ήταν η θεϊκή Ψυχή του Ιησού ή ο «Υιός του Θεού» μέσα Του. Ως
προς το γήινο, σαρκικό σώμα του, ήταν ο «Υιός του Ανθρώπου».
Το Πνεύμα του Ιησού, όντας το προαιώνιο Κέντρο Δύναμης και Ισχύος του Θεού
που δρούσε σε όλη τη Δημιουργία, περιείχε όντως το «πλήρωμα του Θεού». Γι’ αυτό
ήταν και εξ ολοκλήρου αληθινός Θεός. Σαν ψυχοσωματική υπόσταση ο Ιησούς όμως
ήταν εξ ολοκλήρου ανθρώπινος, κι όχι μόνο ως προς τις ικανότητες και την
εμφάνιση, αλλά και ως προς την ανάγκη να τελειοποιηθεί πνευματικά.
Αληθινός άνθρωπος κι αληθινός Θεός
Ο Ιησούς αποτελούσε ένα αίνιγμα για τους σύγχρονούς του Ιουδαίους όπως και
για τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα. Οι απόψεις για την προσωπικότητα και
τη φύση του διίστανται τώρα όπως και τότε. Στους αποστόλους του είχε αποκαλύψει
ότι είναι γιος του Θεού αλλά τους απαγόρευσε να μιλήσουν γι’ αυτό δημόσια.
Άλλωστε δεν το ήξερε ούτε ο Ιούδας -ο οποίος ήταν συχνά απών- καθώς δεν έπρεπε
να το ξέρει. Για το πώς έγινε άνθρωπος, ο Ιησούς λέει στο «Μ.Ε.Ι.»:
Σαν άνθρωπος, όπως στέκομαι τώρα εδώ μπροστά σας δεν είμαι Θεός αλλά ένας
Υιός του Θεού, αυτό που ουσιαστικά πρέπει να γίνει ο κάθε άνθρωπος. Γιατί οι
άνθρωποι αυτής της γης έχουν την αποστολή να γίνουν παιδιά του Θεού με το να
ζουν σύμφωνα με το Θέλημά Του. Ένα όμως απ’ τα παιδιά του (σ.σ. δηλαδή ένα
δημιουργημένο πνεύμα, όπως εμείς) ήταν προορισμένο προαιώνια να είναι το πρώτο
που να έχει όλη τη θεϊκή Ζωή μέσα του και να τη δώσει στον καθένα που πιστεύει σ’
Αυτόν και ζει σύμφωνα με τη διδασκαλία του. Κι αυτός ο πρώτος είμαι Εγώ.
Αλλά όταν ήρθα στον κόσμο, δεν είχα από την αρχή μέσα Μου αυτή τη θεϊκή
Ζωή. Ο σπόρος βέβαια υπήρχε μέσα Μου, αλλά έπρεπε πρώτα να καρπίσει, πράγμα
που Μου κόστισε σχεδόν τριάντα χρόνια απ’ τη ζωή Μου και μεγάλο κόπο. Τώρα
όμως που στέκομαι μπροστά σας, είμαι τέλειος και μπορώ να πω πως Μου έχει δοθεί
όλη η Εξουσία και η Ισχύς σε Ουρανό και γη. Και πως το Πνεύμα μέσα Μου έχει
γίνει ένα με το Πνεύμα του Θεού. Γι’ αυτό μπορώ να κάνω τέτοια θαύματα, που
κανένας άνθρωπος πριν από Εμένα δεν έκανε ποτέ. Όμως αυτό στο μέλλον δεν θα
είναι αποκλειστικά προνόμιο δικό Μου. Θα το έχει και ο καθένας που πιστεύει πως
Μ’ έστειλε ο Θεός σ' αυτή τη γη για να φέρω στους ανθρώπους το φως της ζωής κι
ακολουθεί τη διδασκαλία Μου. Αυτή η διδασκαλία εξηγεί πεντακάθαρα ποιο είναι το
θέλημα του θεϊκού Πνεύματος που κατοικεί μέσα Μου με όλη του την πληρότητα.
Αυτό το Πνεύμα είναι Θεός, Εγώ όμως, ως απλός Υιός του Ανθρώπου, δεν είμαι.
Γιατί κι Εγώ παιδεύτηκα και ασκήθηκα πολύ ως άνθρωπος, σαν κάθε άλλον, μέχρι να
γίνω άξιος για να σηκώσω τη θεία φύση. Κι αφού ωρίμασα έτσι ως άνθρωπος
μπόρεσα πια να γίνω ένα με το Πνεύμα του Θεού. Τώρα βέβαια έχω ενωθεί ολότελα
με τον Θεό στο Πνεύμα, αλλά στο σώμα όχι ακόμη. Αλλά και σ’ αυτό θα ενωθώ μαζί
Του. Πρώτα όμως πρέπει να περάσω μία μεγάλη δοκιμασία. Η ψυχή Μου πρέπει να
ταπεινωθεί βαθιά και ν’ απαρνηθεί τον εαυτό της».
Στον πρόλογο του πρωτευαγγέλιου του Ιακώβου το οποίο υπαγορεύτηκε εκ νέου
στον Ιάκωβο Λόρμπερ ο Ιησούς Χριστός μιλάει για τα παιδικά και νεανικά του
χρόνια καθώς και για το μυστήριο του θανάτου του: «Έζησα τη γνωστή εποχή μέχρι
τα τριάντα Μου χρόνια, αρχικά ακριβώς όπως καθένας που έχει καλή ανατροφή σαν
παιδί, μετά σαν νεαρός και μετά σαν άντρας. Και μέσα στην πορεία της ζωής Μου,
σύμφωνα με το Μωυσαϊκό Νόμο, έπρεπε να αφυπνίσω μέσα Μου το Θείο όπως ο
κάθε άνθρωπος έχει χρέος να αφυπνίσει Εμένα μέσα του. Όπως κάθε κοινός
άνθρωπος, έτσι και Εγώ έπρεπε να αρχίσω να πιστεύω στον Θεό και έπρεπε να τον

αγκαλιάσω με όλο και περισσότερη αγάπη με κάθε δυνατή αυταπάρνηση, ώστε με
τον τρόπο αυτό να αφυπνίσω πλήρως το Θείο που είχα μέσα Μου.
Με αυτό τον τρόπο έγινα Εγώ ο ίδιος ο Κύριος, ένα ζωντανό παράδειγμα για τον
κάθε άνθρωπο. Σαν συνέπεια λοιπόν μπορεί τώρα ο καθένας να Με ελκύσει κοντά
του, έτσι όπως είχα και Εγώ ελκύσει τη Θεότητα μέσα Μου, και μπορεί να ενωθεί
πλήρως μαζί Μου μέσω της Αγάπης και της Πίστης, όπως Εγώ ως θεάνθρωπος είμαι
ολοκληρωτικά ΕΝΑ με το Θείο σε ατέλειωτη πληρότητα.»
“ Συχνά προβάλλει η ερώτηση: Εφόσον τον Ιησού πρέπει να Τον θεωρούμε ως
άνθρωπο, τότε πώς μπορεί κανείς να εξηγήσει τα θαύματα και τη θεϊκή πνευματική
Του δράση από την παιδική Του κιόλας ηλικία;
Η απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση που πηγάζει από την αποκλειστικά ανθρώπινη
υπόσταση του Ιησού στα χρόνια εκείνα, είναι η μελέτη της πορείας ενός δένδρου από
την άνοιξη μέχρι και το φθινόπωρο. Την άνοιξη το δένδρο ανθίζει με τρόπο θαυμαστό
και επιδεικνύει μεγάλη δραστηριότητα. Όταν πέσουν οι ανθοί του, το δένδρο φαίνεται
να αδρανεί. Κατά το φθινόπωρο ξαναεμφανίζεται το ίδιο δένδρο στη μέγιστη
ενεργητικότητα του: με τους θαυμάσιους καρπούς, που παίρνουν γεύση και χρώμα
πιο όμορφο από τους πρώτους ανθούς και τελικά ωριμάζουν. Και η ευλογία που
περιέχεται στον καρπό ελευθερώνεται από τα δεσμά της και έτσι ελεύθερη πέφτει
στην αγκαλιά των πεινασμένων παιδιών.
Αυτή την εικόνα μπορεί να την καταλάβει κάποιος μόνο εάν την κοιτάξει με τα
μάτια της καρδιάς του και όχι εάν προσπαθήσει να την αντιληφθεί με τα μάτια της
εγκόσμιας αντίληψής του.
Όταν λοιπόν η καρδιά είναι καθαρή, καταλαβαίνει ότι η πλήρης ένωση
ολόκληρης της θείας υπόστασης με τον άνθρωπο Ιησού, έγινε σταδιακά και όχι από
τη μια στιγμή στην άλλη. Έγινε, όπως όλα, κάτω από την καθοδήγηση του Θείου,
σταδιακά και συνεχόμενα, όμοια με το βαθμιαίο ξύπνημα του θείου Πνεύματος μέσα
στην ανθρώπινη καρδιά. Η δε πλήρης ένωση ολοκληρώθηκε με το σταυρικό θάνατο,
παρόλο που ολόκληρη η Θεότητα κατοικούσε μέσα στον Ιησού από την παιδική του
ηλικία. Εμφανιζόταν όμως θαυματουργώντας μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης.
Ο σωματικός θάνατος του Ιησού αποτελεί την πιο βαθιά ταπείνωση της Θεότητας
δεδομένου ότι κατήλθε μέσα στην καταδίκη που αποτελεί η ύλη και με τον τρόπο
αυτό δημιούργησε νέες δυνατότητες σχέσεων μεταξύ Δημιουργού και δημιουργήματος. Με το θάνατο του Ιησού γίνεται για πρώτη φορά ο ίδιος ο Θεός πλήρης
άνθρωπος και το πλάσμα άνθρωπος ένα νεοδημιούργητο παιδί Θεού χάρη σε αυτό το
θείο ύψιστο Έλεος. Ο άνθρωπος ανυψώθηκε λοιπόν σε Θεό και μπορεί με τον τρόπο
αυτό να στέκεται απέναντι στον Πλάστη σαν τέλειο ομοίωμά Του. Μέσα από αυτό το
ομοίωμα μπορεί τώρα να βλέπει, να μιλά, να αναγνωρίζει και να αγαπά πάνω από
κάθε τι τον Θεό, Πλάστη και Πατέρα του. Μόνο έτσι μπορεί να κερδίζει την τέλεια,
αιώνια, ακατάλυτη ζωή μέσα στον Θεό, από τον Θεό και μαζί με τον Θεό. Με αυτό
τον τρόπο έχει καταλυθεί σε αυτό το σημείο και η εξουσία του Σατανά (ή καλύτερα η
θέλησή του) ώστε δεν μπορεί πια να εμποδίσει την πλήρη προσέγγιση του Θεού προς
τους ανθρώπους όπως επίσης και των ανθρώπων προς τον Θεό.
Σε συντομία, με το θάνατο του Ιησού μπορεί τώρα ο άνθρωπος να συσχετίζεται
με τον Θεό σαν αδελφός προς αδελφό χωρίς να μπορεί ο Σατανάς να παρεμποδίσει τη
σχέση αυτή. Γι’ αυτό εξάλλου αναφέρεται στο λόγο προς τις γυναίκες που γύρευαν
τον Ιησού στον τάφο Του: «Πηγαίνετε και πέστε στους αδελφούς Μου…»” ( “Τα
Παιδικά Χρόνια του Ιησού” ).
Το Φως στον Κόσμο
Επειδή λοιπόν ο Ιησούς ήταν Θεός στο πνεύμα αλλά άνθρωπος, δηλαδή
δημιουργημένο ον, ως προς την ψυχή και το σώμα, όπως εμείς, μπόρεσε να

υλοποιηθεί ο στόχος της ενανθρώπισης του Θεού. Γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσε
ένας τέλειος Θεός, που δεν τον αγγίζουν πειρασμοί και προκλήσεις, να χρησιμεύσει
σαν πρότυπο ζωής σε μας που παλεύουμε αδιάκοπα με τις ατέλειες της ανθρώπινης
φύσης μας; Αν ο Θεός είχε εμφανισθεί φανερά στη γη, με όλη του τη μεγαλοσύνη, η
ελεύθερη βούλησή μας θα είχε παραλύσει. Κι αντί να γίνουμε αυτεξούσια παιδιά
όμοια με τον Πατέρα, θα είχαμε καταδικασθεί να στερηθούμε την ελευθερία μας.
Από την άλλη, πώς θα ήταν αληθινή θυσία ο θάνατος στο σταυρό, αν δεν ήταν
πραγματικά ένας άνθρωπος που άφησε τη ζωή του στο Γολγοθά;
Γι’ αυτό η Βίβλος (κι ακόμη περισσότερο η νέα αποκάλυψη), αναφέρεται
επανειλημμένα στα καθαρά ανθρώπινα χαρακτηριστικά του. Πολλούς αναγνώστες
τούς ξενίζουν αυτές οι ανθρώπινες πλευρές του Ιησού, γιατί τις βρίσκουν αταίριαστες
με τη θεϊκή του φύση. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο πολλοί αμφισβητούν τις σχετικές
αναφορές στη Βίβλο. Πώς μπορεί, ρωτούν οι αμφισβητίες, ένας Θεός «να δειλιάζει
και να τρέμει στη Γεθσημανή;» Ή να φωνάζει στο σταυρό: «Πατέρα, γιατί μ’
εγκατέλειψες;»
Τα κείμενα της νέας αποκάλυψης απαντούν σ’ αυτές τις απορίες έτσι που το
σημαντικό ερώτημα της ανθρώπινης φύσης του Χριστού φωτίζεται απ’ όλες τις
πλευρές. Γι’ αυτό γίνεται κατανοητό π.χ. το πώς και γιατί ο άνθρωπος Ιησούς δεν
γνώριζε πάντα εξαρχής όσα γνώριζε και σχεδίαζε ο Πατέρας, το θεϊκό Πνεύμα μέσα
του. Αν γνώριζε προκαταβολικά το μέλλον σε όλες του τις λεπτομέρειες, η ψυχή του
Ιησού θα ήταν παραπάνω ευνοημένη από τους άλλους ανθρώπους στον αγώνα προς
την τελείωση. Έτσι ο Ιησούς εξηγεί αυτό το γεγονός σ’ ένα μαθητή του ο οποίος είχε
παραξενευτεί: «Έχεις βέβαια απόλυτο δίκιο που λες πως ο Πατέρας είναι μέσα Μου
σε όλη του την πληρότητα. Όμως σαν εξωτερικός άνθρωπος είμαι απλά ένας γιος Του
και μέσα στην ψυχή Μου γνωρίζω μόνο αυτά που Μου αποκαλύπτει Εκείνος. Εγώ
είμαι βέβαια η Φλόγα της Αγάπης Του και η ψυχή Μου είναι το Φως που πηγάζει απ'
τη Φωτιά της Αγάπης Του. Αλλά κι ο ήλιος απ’ όπου πηγάζει το φως, διαθέτει μία
καταπληκτική εσωτερική και εσώτατη διαμόρφωση. Όμως μόνο στο εσωτερικό του
ήλιου είναι γνωστή. Το φως απ’ έξω δεν ξέρει τίποτα γι’ αυτή ούτε προβάλλει κάπου
μία κάποια εικόνα για να δει κανείς πώς είναι φτιαγμένος ο ήλιος στο εσωτερικό του.
Το ίδιο συμβαίνει στη δική Μου περίπτωση. Ο Πατέρας είναι μεν μέσα Μου, αλλά το
εσωτερικό Του φανερώνεται στην ψυχή Μου μονάχα όταν το θέλει ο Ίδιος. Στ’
απύθμενα βάθη Του περιλαμβάνει πολλά που ο Γιος Του δεν τα ξέρει. Αν θέλει
λοιπόν ο Γιος να τα μάθει, πρέπει να ρωτήσει τον Πατέρα! Αλλά πλησιάζει η ώρα
όπου ο Πατέρας, με όλα όσα κρύβει στα βάθη Του, θα γίνει ένα μαζί Μου, τον
προαιώνιο Υιό Του.
Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο το Πνεύμα του Πατέρα που έχετε μέσα στις ψυχές σας
θα γίνει σε λίγο καιρό ένα μαζί τους ενόσω ζείτε ακόμη μέσα στα σώματά σας. Και
μόνο τότε θα σας αποκαλυφθούν από το Πνεύμα του Πατέρα στο εσωτερικό σας όλα
όσα θα ήταν αδύνατο να σας αποκαλυφθούν τώρα. Γι’ αυτό λοιπόν ο Πατέρας που
είναι μέσα Μου γνωρίζει μερικά πράγματα επιπλέον που ο Υιός δεν τα γνωρίζει!
Εξάλλου στα λόγια και στις πράξεις του Ιησού φαίνεται η διαφορά ανάμεσα στο
απέραντο θεϊκό Πνεύμα και στο Γιο του ανθρώπου. Στις μεγάλες διδαχές, στα
σημάδια και τα θαύματα, δρούσε το πρώτο. Στις ενέργειες της καθημερινότητας, στο
δείλιασμα και την εσωτερική πάλη στη Γεθσημανή, καθώς και σε άλλες περιπτώσεις
που αφηγούνται τα Ευαγγέλια, ήταν φανερό πως μιλούσε και ενεργούσε ο Υιός του
Ανθρώπου. Πρόκειται για μια διαφορά η οποία αποτελεί κοινή διαπίστωση και για
τους προφήτες όλων των εποχών. Όταν υπάκουαν στο θείο κάλεσμα, εκδηλωνόταν το
Πνεύμα μέσα τους, ειδάλλως επικρατούσε η ανθρώπινη ψυχή. Στο «Μ.Ε.Ι.» ο Ιησούς
τονίζει αυτή τη διαφορά στους μαθητές του: «Τώρα δεν είναι ο θαυματουργός
γιατρός από τη Ναζαρέτ που σας μιλάει. Είναι Εκείνος που κατοικούσε προαιώνια
μέσα Μου, ο Πατέρας που είναι γεμάτος αγάπη και ευσπλαχνία, ο μοναδικός Θεός, ο

οποίος λέει: ‘‘Εγώ είμαι το Α και το Ω, η Αρχή και το Τέλος του Απείρου, δεν
υπάρχει άλλος Θεός εκτός από Μένα!’’»
Θα πρέπει κανείς να προσεγγίσει με μεγάλη ενδελέχεια και προσοχή τόσο τη
Βίβλο όσο και τις νέες αποκαλύψεις προκειμένου να διεισδύσει στο πολυσύνθετο
μυστήριο της οντότητας του Ιησού Χριστού. Όπως διαπιστώθηκε σε προηγούμενο
κεφάλαιο οι ίδιοι οι μαθητές του Ιησού είχαν μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά αυτό το
θέμα. Άλλωστε στην ουσία το ίδιο πρόβλημα καθρεφτίζεται στα πολλά και ποικίλα
δόγματα πίστης των διαφόρων ομολογιών αλλά και στο πλήθος των θεωριών που
κυκλοφορούν κυρίως τελευταία γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Ένα παράδειγμα για την αδυναμία κατανόησης αυτού του θέματος αποτελεί μία
ερώτηση που του απευθύνει ο Πέτρος στο «Μ.Ε.Ι.»: «Ένα πράγμα που δεν έχω
ακόμη καταλάβει καλά είναι γιατί τη μία φορά λες για Σένα ότι είσαι ο Υιός του
Ανθρώπου, την άλλη ο Υιός του Θεού και άλλοτε πάλι λες ότι είσαι ο ίδιος ο
Ιεχωβά;»
Η απάντηση του Ιησού σε αυτό είναι η ακόλουθη: «Ούτε ο Ιεχωβά που είναι μέσα
Μου, ούτε η ψυχή Μου που είναι ο αιώνιος Υιός του θα θανατωθεί στην Ιερουσαλήμ,
αλλά μόνο τούτο εδώ το σώμα του Υιού του Ανθρώπου. Την τρίτη ημέρα όμως θα
αναστηθεί τελείως μετουσιωμένο και θα είναι πλέον εσαεί ένα με Αυτόν που είναι
μέσα Μου και που Μου αποκαλύπτει όλα όσα έχω να κάνω ή να πω ως Υιός του
Ανθρώπου. Αυτόν λοιπόν εσείς ακόμη δεν τον γνωρίζετε πλήρως, μ’ όλο που μιλάει
και δρα ανάμεσα σας εδώ και αρκετό καιρό».
Ένας άλλος μαθητής τού έθεσε μία ενδιαφέρουσα ερώτηση η οποία έχει
απασχολήσει πάρα πολλούς ανθρώπους μέχρι σήμερα: «Πώς μπόρεσες Εσύ, ο
άπειρος Ιεχωβά, να αφήσεις την απεραντοσύνη Σου και να περιοριστείς σε μία τόσο
περιορισμένη φόρμα όπως είναι η ανθρώπινη μορφή;»
Στη δε απάντηση του ο Ιησούς είπε: “Είμαι παντού το αιώνιο Εγώ, όμως εδώ μαζί
σας βρίσκομαι με το αιώνιο κέντρο της Ύπαρξής Μου το οποίο συντηρεί ολόκληρη
την απεραντοσύνη στην άπειρη αιώνια έκτασή της ίδια κι απαράλλακτα για αιώνες
και αιώνες.”
Για να καταλάβει κανείς τη λυτρωτική δράση του Χριστού σε σχέση με τον ίδιο
τον εαυτό του πρέπει να ξεκινήσει από τα θεμέλια, από το ζήτημα της ύπαρξης του
κακού. Είναι γνωστό ότι το κακό δεν μπορούσε ποτέ και σε καμία περίπτωση να
προέλθει από τον Θεό, αλλά προέκυψε αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας της
κατάχρησης της ελευθερίας της βούλησης από τη στιγμή που στις πνευματικές
οντότητες άρχισε να κυριαρχεί ο εγωισμός. Όσο πιο πολύ λοιπόν απομακρύνονταν
από το Δημιουργό τους ολισθαίνοντας προς τη φιλαυτία τόσο πιο πολύ ο κόσμος τους
έπαιρνε αντίθεα χαρακτηριστικά. Άμα γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι ιδιότητες της
θεϊκής οντότητας μπορεί να βάλει με το νου του τι όψη έχει ένας κόσμος που
βρίσκεται στον αντίποδα του Θεού. Η ομορφιά μεταμορφώνεται σε ασχήμια, η
πληθώρα σε ανέχεια, η χαρά σε πόνο, η αγάπη σε μίσος. Η ειρήνη παύει, η
γενικευμένη δυσαρμονία παίρνει τη θέση ενός αρμονικού συνόλου μέσα και έξω από
το κάθε πλάσμα. Με τον τρόπο αυτό γεννήθηκε η κόλαση εντελώς από μόνη της.
Κι εντούτοις, τόσο κατά την πρωταρχική πτώση των αγγέλων, όσο και στη
δεύτερη πτώση των πρωτόπλαστων, όλοι απολάμβαναν, σε διαφορετικό βαθμό
βέβαια, ασύλληπτη δύναμη, γνώση και ελευθερία - με ένα μόνο περιορισμό: μία απλή
εντολή που έπρεπε να γίνει σεβαστή.
Και τις δύο φορές απέτυχε η δοκιμασία με την εντολή αυτή που είχε καθαρά
παιδαγωγική σημασία.
Συγκεφαλαιώνοντας λοιπόν, θάνατος, πόνος και δυστυχία προήλθαν από το
προπατορικό αμάρτημα· από το θάνατο, τον πόνο και τη δυστυχία γεννήθηκε στους
ανθρώπους η επιθυμία να μπει ένα τέλος σε αυτά και να λυτρωθούν. Ένας μόνο όμως
μπορούσε να είναι ο λυτρωτής: ο ίδιος ο Θεός. Οι άνθρωποι όλοι έχουν ένα μερίδιο
στη συλλογική ενοχή λόγω της πτώσης, της πρώτης, της δεύτερης και συνακόλουθα

της καθημερινής που απορρέει από την εγγενή πλέον αδυναμία τους. Γι’ αυτό το λόγο
χρειαζόταν να έρθει ένας νέος Αδάμ που όντας ελεύθερος από τα κάθε λογής
συμπτώματα του εκφυλισμού θα είχε τη δύναμη να γίνει ο πατριάρχης ενός νέου
«βασιλικού ανθρώπινου γένους» (κατά τον Πέτρο) και να επιβληθεί στο κακό σε όλες
τις μορφές του. Η θυσία αυτού του νέου Αδάμ, του Ιησού, έγινε δεκτή από τον Θεό
σαν εξιλασμός τόσο για την πρώτη πτώση των αρχέγονων πνευμάτων όσο και για την
αποτυχία του Αδάμ. Η εξιλαστήρια πράξη του Ιησού άνοιξε εκτός αυτού και στα
πνεύματα τα φυλακισμένα μέσα στην ύλη τη δυνατότητα να φτάσουν επίσης μια μέρα
στην «ένδοξη ελευθερία των παιδιών του Θεού».
Ο Πέτρος συλλογιζόταν συχνά την προφητεία του Ιησού για το θάνατο του,
μάταια όμως έψαχνε να ανακαλύψει για ποια αιτία θα οδηγούνταν εκεί τα πράγματα,
για αυτό τον ρώτησε:
“Μπορεί μία τέτοια πράξη να είναι πράγματι αναγκαία προκειμένου να επιτευχθεί
ένας βασικός στόχος που έχεις θέσει από αιώνων. Αλλά αυτό δεν βοηθάει σχεδόν
καθόλου στο να διαφωτιστεί με τρόπο που να μείνει ικανοποιημένη η λογική του
ανθρώπου η οποία θα αναρωτιέται και τώρα και πάντοτε: ‘‘Γιατί έπρεπε άραγε ο
Παντοδύναμος να κακοπάθει με τέτοιο τρόπο από τα πλάσματά του προκειμένου να
μπορέσει να τους δώσει τη μακαριότητα και την αιώνια ζωή; Δεν αρκούσε η
καθαρότατη διδασκαλία και τα θαύματα που τέτοια μόνο για το Θεό είναι δυνατά; Αν
όλα αυτά δεν καλυτερεύουν τους ανθρώπους, τότε πώς θα τους καλυτερέψουν τα
πάθη και ο θάνατος του;!’’
Η δε απάντηση που έλαβε ο Πέτρος ήταν η ακόλουθη: «Αυτό που Με ρωτάς είναι
καλό και σωστό. Αλλά όσο καλά κι αν σου το εξηγήσω οπωσδήποτε δεν πρόκειται
ποτέ να το καταλάβεις εντελώς καλά, εφόσον είσαι κοινός άνθρωπος. Μόνο μετά την
ανάστασή Μου, όταν θα έχεις αναγεννηθεί πνευματικά, θα αντιληφθείς το μεγάλο
Γιατί με κάθε σαφήνεια. Εφόσον είμαι ο μοναδικός Φορέας κάθε ύπαρξης και ζωής
πρέπει Εγώ να λυτρώσω τώρα αυτούς που έχουν εξαναγκαστεί εδώ και αιωνιότητες
από τη σταθερή Μου βούληση να βιώνουν την καταδίκη και το θάνατο. Γι’ αυτό
πρέπει περνώντας μέσα από την καταδίκη και το θάνατο της σάρκας και του αίματός
Μου να εισχωρήσω στην παλιά καταδίκη και στον παλιό θάνατο. Με αυτό τον τρόπο
θα ικανοποιηθούν οι όροι που έχει θέσει η βούλησή Μου και θα χαλαρώσω τα δεσμά
που έχει επιβάλλει η ίδια στον υλικό κόσμο, ώστε θα μπορεί να ελευθερωθεί η ύλη
των πραγμάτων που έχει γίνει πλέον ώριμη για την ελευθερία. Έτσι μετά θα μπορεί
όλη η κτίση να περάσει από τον αιώνιο θάνατο στην ελεύθερη και ανεξάρτητη ζωή.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν ήρθε ο Υιός του Ανθρώπου σε τούτο τον κόσμο, με σκοπό να
αναζητήσει αυτούς που έχουν χαθεί εδώ και αιωνιότητες, να τους λυτρώσει και να
τους κάνει ικανούς να γίνουν μακάριοι”.
To γεγονός ότι ο Ιησούς γνώριζε από πριν για την αποστολή του και την επέλεξε
τελείως συνειδητά αναλύεται σε μία μετάδοση προς την Μπέρτα Ντούντε στις
24.10.1954:
«Ήθελα να υποφέρω για σας, γι’ αυτό και προετοιμάστηκα συνειδητά για το
θάνατο στο σταυρό. Γνώριζα ότι ήταν πολύ δύσκολος ο δρόμος του μαρτυρίου που
έπρεπε να βαδίσω για να σας απαλλάξω από τη δυστυχία και το θάνατο. Έβλεπα τα
πάντα μπροστά Μου, τίποτα από όσα έπρεπε να τραβήξω δεν Μου ήταν κρυφό και
παρ’ όλα αυτά είχα βάλει πορεία κατευθείαν για το στόχο Μου, δεν αντιστεκόμουν
ούτε απέφευγα τον κίνδυνο, τουναντίον πήγα να τον αντιμετωπίσω συνειδητά. Γιατί
δεν έβλεπα μόνο πως θα διαγραφόταν η πορεία του λυτρωτικού έργου Μου, παρά
έβλεπα παράλληλα την αδυναμία και την υποδούλωση των πλασμάτων Μου τα οποία
βρίσκονταν σε τρομερή εξαθλίωση και είχαν μεγάλη ανάγκη από βοήθεια για να
ξεφύγουν από την καταδίκη τους. Κι ο μόνος τρόπος για να τα ελευθερώσω ήταν με
τα μαρτύρια και το θάνατο στο σταυρό.
Τα πάντα στέκονταν καθαρά μπροστά στα πνευματικά Μου μάτια, η βάναυση
εξουσία του αντιπάλου Μου, η αβυσσαλέα απόσταση που χώριζε τους αποστάτες από

τον Θεό, η οποία μεγάλωνε διαρκώς. Έβλεπα βαθύτατο σκοτάδι από τη μία πλευρά
ενώ αντίθετα διαυγέστατο φως και ευδαιμονία από την άλλη. Εγώ ερχόμουν από το
φως και ήθελα να το φέρω μέσα στο σκοτάδι, αλλά χρειαζόταν μία γέφυρα, έπρεπε να
καταβάλω κάποιο αντίτιμο για να έχω το δικαίωμα να ανασύρω τις βασανισμένες
ψυχές από τα έγκατα ως το φως.
Έπρεπε να καταθέσω τη δική Μου τη ζωή για να εξαγοράσω τη ζωή για τα
δυστυχισμένα πλάσματα. Ένας δρόμος υπήρχε μόνο, αυτός της αυτοθυσίας, να
θυσιάσω το πιο πολύτιμο που κατείχα, τη ζωή Μου, από αγάπη για εκείνους που ήταν
νεκροί σαν συνέπεια της ανομίας. Με τη δική Μου τη ζωή έπρεπε να πληρώσω για τη
δική τους. Όλα παρουσιάζονταν καθαρά μπροστά στα μάτια Μου και γι’ αυτό
υπόφερα απερίγραπτα από πριν, αφού ως άνθρωπος ήμουν φτιαγμένος με τα ίδια
αισθήματα όπως εσείς. Γιατί είχα κι Εγώ το φόβο του θανάτου, των ανυπόφορων
μαρτυρίων, αλλά φοβόμουν επίσης για Μένα τον ίδιο, ότι θα μπορούσα να λυγίσω ή
ότι η δύναμη Μου δεν θα ήταν αρκετή, ώστε τα πεσμένα αδέλφια Μου θα έπρεπε να
παραμείνουν κάτω από την τυραννία εάν αποτύχαινα. Ωστόσο όσο πλησίαζε η μέρα η
δύναμή Μου μεγάλωνε. Η δύναμή Μου μεγάλωνε όσο μεγάλωνε αντίστοιχα η αγάπη
Μου για τη δύσμοιρη ανθρωπότητα αφού μέρα με τη μέρα συνειδητοποιούσα πιο
πολύ την εξαθλίωσή της. Και μολονότι κατά καιρούς Με καταλάμβανε μία αδυναμία
εν όψει αυτών που Με περίμεναν, εντούτοις δεν μειωνόταν η θέλησή Μου να
τελειώσω αυτό που είχα αρχίσει. Γιατί το ανθρώπινο στοιχείο μέσα Μου παρέμενε
συνεχώς συνδεδεμένο με τον Πατέρα, ο Οποίος Με πλημμύριζε με δύναμη κι έτσι η
αγάπη Μου γινόταν διαρκώς πιο ισχυρή. Έτσι στο τέλος πήγα εντελώς συνειδητά
προς το θάνατο επειδή είχα συνειδητοποιήσει πια ότι ο θάνατος έπρεπε να νικηθεί κι
ότι αυτό ήταν επίσης δικό Μου καθήκον.
Ο δρόμος προς το σταυρό ήταν πικρός και μαρτυρικός, γιατί έπρεπε να διασχίσω
το πιο βαθύ σκοτάδι για να ανοίξω την πύλη προς το φωτεινό βασίλειο για όλους
αυτούς που θέλουν να ανέβουν από τα έγκατα στο φως. Πρώτα όμως έπρεπε να
υποφέρω ως άνθρωπος τα πιο πικρά βάσανα και μαρτύρια προκειμένου να σας
βοηθήσω, καθώς χωρίς την απολυτρωτική Μου πράξη, χωρίς το θάνατο Μου στο
σταυρό, θα ήσασταν χαμένοι δίχως ελπίδα σωτηρίας...
Αμήν»
Στο πρόσωπο του Υιού του Ανθρώπου έγινε πάλι δυνατή η συμφιλίωση μεταξύ
Θεού και έκπτωτης δημιουργίας.
Η ζωή του Ιησού είναι η γέφυρα από την ύλη προς το πνεύμα. Συνάμα ο Ιησούς
είναι η γέφυρα της συμφιλίωσης μεταξύ της Αιώνιας Αγάπης αφενός -η οποία ως
υπεύθυνη για τη δημιουργία είναι αυτή που εκπόνησε το σχέδιο για τη λύτρωση- και
της Αγιότητας του Θεού αφετέρου, δηλαδή της Δικαιοσύνης, η οποία απαιτεί
εξιλασμό για την παράβαση του νόμου που έχει θέσει.
Ο Ιησούς ως Υιός του Ανθρώπου, αντιπροσωπεύει την έκπτωτη δημιουργία, ο
οποίος Υιός από αγάπη προς τους αδελφούς του, δηλαδή τα άλλα δημιουργημένα
όντα, και από αγάπη προς τον Θεό πραγματοποιεί το έργο της συμφιλίωσης. Υπό
αυτό το πρίσμα το σώμα του Ιησού εκπροσωπεί τις ψυχές των ανθρώπων, αφού
πάσχει για λογαριασμό τους.
Έτσι η αιώνια Αγάπη και η έκπτωτη δημιουργία συμφιλιώνεται με την Αγιότητα του
Θεού χάρη στο λυτρωτικό έργο και την άνευ όρων υπακοή του Υιού του Ανθρώπου
και όλες αυτές οι πλευρές συγχωνεύονται εντός του Ιησού, ο οποίος μετά την
ανάληψή του γίνεται ο ορατός για όλα τα πλάσματα Θεός.
Το πώς η κάθε πλευρά, ήτοι ο Υιός του Ανθρώπου, η αιώνια Αγάπη και η
Αγιότητα του Θεού, συνετέλεσε με τον τρόπο της για να επιτευχθεί αυτή η
συμφιλίωση θα αναλυθεί πιο εκτεταμένα στις επόμενες σελίδες. Πρώτα ακολουθεί
ένα απόσπασμα από τα «Δώρα του Ουρανού»:

«Όσον αφορά τα πάθη Μου, σωματικά υπέφερα όπως κάθε άλλος άνθρωπος και
μάλιστα με τη σειρά που αναφέρεται στα Ευαγγέλια. Επειδή, όμως, το ανθρώπινο εγώ
που υπέφερε έκλεινε μέσα του ένα άλλο, Θείο Εγώ, τα πάθη αυτά ήταν διπλά, δηλαδή
εξωτερικά -σωματικά, και εσωτερικά- Θεία.
Τι ήταν τα εξωτερικά πάθη, το ξέρετε. Όμως, σε τι συνίσταντο τα Θεία Πάθη, αυτό
είναι άλλο ζήτημα. Για να μπορέσετε να το συλλάβετε, φανταστείτε τι σημαίνει το ότι
ο άπειρος Θεός κατά τη διάρκεια των παθών, αποσύρθηκε από την άπειρη κι αιώνια
ελευθερία Του και κατοίκησε μέσα στην καρδιά του πάσχοντος ‘‘Υιού’’!
Ξέρετε ότι το εξωτερικό Μου έφθασε μέσα από τα πικρά πάθη έως το σημείο του
θανάτου. Μα η Θεότητα που έδρευε στην καρδιά έπρεπε να νικήσει από το εσώτατο
σημείο το θάνατο και την κόλαση. Σκεφτείτε τώρα τον πάσχοντα Θεάνθρωπο να
βρισκόταν ανάμεσα σε δύο πυρά: από έξω, ο θάνατος και η κόλαση Με πίεζαν με όλη
τους τη δύναμη, μέχρι που η φυσική Μου ζωή ωθήθηκε έως το εσώτατο σημείο της
καρδιάς Μου. Από μέσα, όμως, η Θεότητα δρούσε με όλη την άπειρη ισχύ και
δύναμή της ενάντια στην πίεση αυτή και άφησε μονάχα την αγάπη να την
συγκεντρώσει σε ένα μόνο σημείο.
Τώρα σκεφτείτε και πάλι: η ίδια ισχύς και δύναμη που θα μπορούσε να
καταστρέψει στη στιγμή με μια πνοή της όλα όσα υπάρχουν μέσα στο άπειρο, αυτή η
ισχύς και δύναμη που δεν μπορούν να συλλάβουν όλες οι αιωνιότητες και όλα τα
άπειρα, αυτή που έκανε να γίνει από τον εαυτό της η άπειρη Δημιουργία· αυτή η
δύναμη και η ισχύς στην πληρέστερη ολότητά της αφέθηκε να περιοριστεί από την
απειροσύνη της σε ένα σημείο. Και αυτός ο περιορισμός ήταν η μεγαλύτερη εκούσια
ταπείνωση της Θεότητας μέσα σε Μένα!
Αν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό έστω και λίγο μέσα στη καρδιά σας, δηλαδή
τι παθιασμένο αγώνα έπρεπε να διεξαγάγω ως Αιώνια Αγάπη, τότε θα μπορείτε
επίσης να σχηματίσετε μια μικρή εικόνα για το τι σημαίνουν τα πάθη Μου.
Τα πάθη αυτά διήρκεσαν μέχρι τη στιγμή που αναφώνησα πάνω στο σταυρό:
‘‘Τετέλεσται! Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου!’’ ή, με άλλα λόγια:
‘‘Κοίτα, Πατέρα! Η Αγάπη Σου επιστρέφει σε Σένα!’’ Κι αμέσως, η άπειρη ισχύς του
Θεού κατέλυσε όλα τα δεσμά του θανάτου και της κόλασης. Η αιώνια ισχύς όρμησε
προς τα έξω με άπειρα πολλαπλασιασμένη δύναμη. Ολόκληρη η γη σείστηκε από το
άγγιγμα της Θείας παντοδυναμίας, κι άνοιξε εκούσια τα μνήματα, στέλνοντας αυτούς
που ήταν φυλακισμένοι εκεί πίσω στη ζωή.
Και αυτή η παντοδυναμία συνέχισε να ορμά προς τα έξω, πέρα από όλη την
ορατή Δημιουργία. Εκείνη τη στιγμή, γέμισε ξανά το άπειρο. Κι όλοι οι ήλιοι σε
όλους τους απέραντους χώρους απέσυραν το φως τους, συγκεντρώνοντάς το μέσα
στον εαυτό τους, από το μεγάλο τους δέος μπροστά στη Θεία παντοδυναμία που τους
άγγιζε εκ νέου. Όμως, το ότι η Θεότητα κατ’ αυτήν της τη νέα έξοδο δεν κατέστρεψε
και δεν εκμηδένισε εκείνη τη στιγμή τα πάντα, οφείλεται αποκλειστικά στην Αγάπη,
που είχε τότε και πάλι ενωθεί πλήρως μαζί της.
Αυτά σημαίνουν, λοιπόν, τα πάθη Μου στο μέτρο που μπορείτε να τα
καταλάβετε. Όμως, υπάρχουν άπειρα πράγματα κρυμμένα ακόμη εκεί και μάλιστα
διαρκώς πιο μεγάλα και πιο απέραντα, που θα έχετε αρκετές αιωνιότητες στη διάθεσή
σας για να τα διερευνήσετε. Γιατί όσα σας είπα τώρα, είναι, ως προς το σύνολο, όπως
το σημείο σε σχέση με το άπειρο».
Έως εδώ παρουσιάστηκε εμπεριστατωμένα το έργο του ανθρώπου Ιησού και της
Αιώνιας Αγάπης. Στη συνέχεια θα φωτιστεί η συμμετοχή της Σοφίας του Θεού στο
μεγάλο μυστήριο της ενανθρώπισής του και της λύτρωσης μέσα από ένα κείμενο του
Λόρμπερ στο βιβλίο «Εσωτερική ερμηνεία των Ευαγγελίων».

«Αυτά δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να δοξαστεί;»

Κατά Λουκά 24,26

«...Σαφώς εδώ θα μπορούσε κανείς να θέσει την εξής ερώτηση: ‘‘Αφού ο Χριστός
ήταν έτσι κι αλλιώς αυτή καθ’ αυτήν η αιώνια Ζωή προσωποποιημένη, κατέχοντας
όλη τη Δόξα της μέσα στον ίδιο Του τον Εαυτό, τότε γιατί έπρεπε να περάσει από τα
πάθη, ώστε να κατακτήσει αυτή τη Δόξα;’’
Ακούστε: Ο Χριστός δεν ήταν παρά ένας απλός άνθρωπος και σαν το πρώτο και
βασικό πρότυπο έπρεπε να κατακτήσει αυτή την ολοκληρωμένη θεϊκή Δόξα μέσα από
τις ίδιες Του τις πράξεις. Και αν δεν είχε κάνει αυτό το πράγμα, τότε θα είχε
καταστραφεί ολόκληρη η Δημιουργία, γιατί σε Αυτόν συνενώθηκαν ξανά Πατέρας
και Υιός σε Ένα -ή πράγμα που είναι ένα και το αυτό- σε Αυτόν συνενώθηκαν ξανά
μεταξύ τους η θεϊκή Αγάπη και η θεϊκή Σοφία. Γιατί παλαιότερα η Αγάπη είχε
αποτραβηχτεί από τη Σοφία, επειδή η Σοφία λόγω της Αγιότητας της, είχε
υπερυψώσει τον εαυτό της σε άφταστο σημείο, με αποτέλεσμα οι απαιτήσεις της να
υπερβαίνουν κάθε δυνατότητα εκπλήρωσης. Όμως η Σοφία χωρίς την εσωτερική της
ένωση με την Αγάπη, ήταν άγονη όπως η έρημος. Με ποιο τρόπο θα μπορούσε
λοιπόν να ενοποιηθεί ξανά η Σοφία με την Αγάπη; Η ίδια η Σοφία έπρεπε να
εκπληρώσει μέσα στον άνθρωπο Ιησού όλες αυτές τις απαιτήσεις της προκειμένου να
δεχθεί να συμφιλιωθεί, και να ταπεινωθεί μέχρι το απειροελάχιστο σημείο, ώστε με
αυτό τον τρόπο να ξαναγίνει Ένα με την Αγάπη της, που είναι ο "Πατέρας’’.
Γι’ αυτό το λόγο ο Χριστός, ως αυτή καθ' αυτήν η αιώνια και παντοδύναμη
βασική Σοφία του Πατέρα, καταφρονούσε όλη τη σοφία αυτού του κόσμου και οι
γνώστες της Γραφής παρουσιάζονταν στα μάτια Του σαν βδέλυγμα, αν οι πράξεις
τους δεν συμβάδιζαν με τις θεμελιακές εντολές της Ζωής, με τον τρόπο που αυτές
αναφέρονται στις Γραφές.
Αυτός ως η αιώνια Σοφία του Πατέρα, έπρεπε να επιτελεί έργα Αγάπης και να
διδάσκει τους ανθρώπους το μοναδικό της Νόμο. Έπρεπε μάλιστα να δεχτεί να
αιχμαλωτιστεί και να σταυρωθεί από τη σοφία των μορφωμένων ιερέων, ώστε με
αυτό τον τρόπο, Αυτός, που είναι το προαιώνιο Φως του Πατέρα, ή της ίδιας της
Αγάπης, να υποστεί πάνω Του τη μεγαλύτερη δυνατή ταπείνωση και να υποφέρει τη
μέγιστη δυνατή συσκότιση – γι’ αυτό και πάνω στο σταυρό εκφώνησε το γνωστό:
‘‘Πατέρα! Γιατί Με εγκατέλειψες;’’
Το γεγονός ότι Αυτός, ως το προαιώνιο Φως όλης της απεραντοσύνης, έπρεπε να
υποστεί στον ίδιο του τον Εαυτό μία ολοκληρωτική συσκότιση, αποδεικνύεται από το
γεγονός -που μέχρι και σήμερα δεν έχει κατανοηθεί από κανέναν- ότι τη στιγμή που ο
Χριστός εξέπνευσε επάνω στο σταυρό, επήλθε μία ολοκληρωτική συσκότιση σε
ολόκληρο τον απέραντο χώρο της Δημιουργίας. Σ’ αυτή την περίπτωση δεν
συσκοτίστηκε απλά και μόνο το φως του ήλιου της γης, αλλά για μία διάρκεια τριών
ωρών, συσκοτίστηκε και το φως όλων των άλλων ήλιων σε ολόκληρη την
απεραντοσύνη!
Και αυτή η στιγμή της συσκότισης ισοδυναμεί ακριβώς με εκείνη, κατά την
οποία, όπως γνωρίζετε, η ψυχή του Ιησού μετά το θάνατό Του κατέβηκε στην κόλαση
για να λυτρώσει όλα αυτά τα πνεύματα που ήταν δέσμια της παλιάς σοφίας,
οδηγώντας τα προς το νέο Φως που μόλις τώρα άρχιζε να πληροί ολόκληρη την
απεραντοσύνη, σαν συνέπεια της επανένωσης του Υιού με τον Πατέρα.
Έτσι ο Χριστός έπρεπε να εκπληρώσει στον Ίδιο του τον Εαυτό τον παλαιό νόμο
της Σοφίας, μέχρι κεραίας , ώστε να εξευμενιστεί ενώπιον του Πατέρα κάθε παλαιό
παράπτωμα ενάντια σ’ αυτό το νόμο, ή με άλλα λόγια, ήταν απαραίτητο να
σταυρωθεί όλη η Σοφία, ώστε μέσα απ’ αυτό να δικαιωθεί η Αγάπη του Πατέρα.
Αφού λοιπόν αυτό το έπραξε ο Ίδιος ο Θεός, τότε εσείς τι θα ’πρεπε να κάνετε;
Πιστεύετε ότι μπορείτε να εισέλθετε στη Δόξα της αιώνιας Ζωής χάρη στη δικαίωση
της δικής σας σοφίας;

Τη στιγμή που ο Ίδιος ο Χριστός, ως η Ίδια η θεϊκή Σοφία, έπρεπε να κάνει και να
κηρύττει ζωντανά έργα αγάπης και να αφήσει να σταυρωθεί όλη Του η Σοφία και να
περάσει μέσα από όλο το πυκνότατο σκοτάδι, ώστε μέσα απ’ αυτό να εισέλθει πάλι
στη δόξα του Πατέρα, ο οποίος Πατέρας ήταν η διαχωρισμένη Αγάπη μέσα στον Ίδιο
τον Χριστό, τότε και οι άνθρωποι θα πρέπει να βαδίσουν επάνω στον ίδιο δρόμο
ακολουθώντας τον Χριστό, αν επιθυμούν να εισέλθουν μαζί Του στη Δόξα της
Πατρικής Του Αγάπης.
Στην αρχαία εκκλησία του κόσμου υπήρχε η εξής ρήση: ‘‘Εσείς οι άνθρωποι
μπορείτε να φτάσετε στη θεϊκή Σοφία, η οποία με οποιονδήποτε άλλο τρόπο είναι
απόρθητη, μόνον μέσα από την αγάπη για τον Θεό!’’ Με τον Χριστό όμως λέγεται το
εξής: ‘‘Τώρα Εγώ, ως η Ίδια η θεϊκή Σοφία, όντας η Οδός και η Ζωή, είμαι η πύλη
προς την Αγάπη, ή με άλλα λόγια προς τον Πατέρα. Όποιος επιθυμεί πλέον να έλθει
στον Πατέρα, πρέπει να εισέλθει διά μέσου Εμού!’’
Πώς θα μπορούσε λοιπόν να έλθει κανείς στον Πατέρα; Μήπως διά μέσου της
Σοφίας, επειδή ο Χριστός ως η Πύλη, είναι η Ίδια η θεϊκή Σοφία; Όχι βέβαια! Γιατί
ακριβώς αυτή η Σοφία είναι που ταπεινώθηκε μέχρι το τελευταίο της ατομικό
σωματίδιο. Αυτή καίτοι ούσα η απαραβίαστη θεϊκή Αγιότητα, κατήλθε σε
χαμηλότερο σημείο απ' όλους τους αμαρτωλούς. Αυτή η Σοφία, την οποία πριν δεν
επιτρεπόταν να τη δει στο πλήρες της Φως ούτε καν το πιο ολοκληρωμένο αγγελικό
πνεύμα, συναναστρεφόταν πλέον με αμαρτωλούς, τρώγοντας μάλιστα μαζί τους κάτω
από τη δική τους στέγη και τελικά έπρεπε να καρφωθεί στο σταυρό από ειδωλολάτρες
μισθοφόρους και πληρωμένους εκτελεστές!
Από αυτή την απέραντη ταπείνωση της θεϊκής Σοφίας, προκύπτει ολοφάνερα ότι
κανένας δεν μπορεί να εισέλθει στη Δόξα της αιώνιας Ζωής με τη σπουδαιοφανή του
σοφία. Τα βιβλία που έχει μελετήσει κανείς δεν πρόκειται να του γίνουν σκαλοπάτι
προς τη βασιλεία των Ουρανών σε καμία περίπτωση, αλλά το μόνο που μπορεί να τον
βοηθήσει είναι η πραγματική ταπεινότητα και η πραγματική έμπρακτη αγάπη για τον
Πατέρα.
Στον Χριστό, όλη η θεϊκή Σοφία προσχώρησε στην Αγάπη για τον Πατέρα και
έτσι Πατέρας και Υιός έγιναν Ένα. Το ίδιο λοιπόν θα πρέπει να συμβεί και με τον
άνθρωπο, γιατί δεν μπορεί να εισέλθει στη Δόξα του Πατέρα, προτού ταπεινώσει
μέχρι και την τελευταία σταγόνα υπεροψίας, όλους τους πόθους του υπερφίαλου νου
του, οι οποίοι στοχεύουν σε κάθε είδους δόξα εφήμερη και μεγαλεία, και προτού
αποθέσει τα πάντα στα πόδια της Αγάπης, πράγμα που θα έχει σαν συνέπεια να
υποφέρει για ένα σύντομο διάστημα μία συσκότιση όλης της εγκόσμιας σοφίας του.
Ο Χριστός έπρεπε να υποφέρει και να πράξει όλα αυτά, ώστε να εισέλθει στη
Δόξα του Πατέρα. Έτσι λοιπόν, και κάθε άνθρωπος που επιθυμεί να εισέλθει στη
Δόξα του Πατέρα, οφείλει να μιμηθεί τον Χριστό, ακολουθώντάς Τον με ζωντανό
τρόπο.
Ο Χριστός δεν είχε σπουδάσει σε πανεπιστήμια, ώστε να εισέλθει στη Δόξα του
Πατέρα σαν πολυμαθής σοφός, αλλά η σχολή Του ονομαζόταν ταπεινοφροσύνη και
έμπρακτη αγάπη! Όμως, εφ’ όσον ο Ίδιος ο Χριστός έδωσε το παράδειγμα μέσα από
αυτή τη σχολή πώς θέλετε εσείς να εισέλθετε στη βασιλεία των Ουρανών μέσα από
μια διαφορετική;
Πιστεύω ότι πάνω σ’ αυτό το θέμα δεν χρειάζεται να ειπωθεί τίποτα περισσότερο,
γιατί έχει διαφωτιστεί με τον πιο ξεκάθαρο δυνατό τρόπο από τα βάθη της Σοφίας.
Πράξτε και εσείς παρόμοια και θα ζήσετε.
Αμήν».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ *
Η Νέα Αποκάλυψη γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ θεολογίας και επιστήμης. Η κύρια διαφορά
ανάμεσα στη θεωρία του Δαρβίνου και του Χέκελ για την καταγωγή των ειδών και τη
διδασκαλία του Λόρμπερ για την εξέλιξη της δημιουργίας, συνίσταται στο ότι οι δύο πρώτοι
επιχείρησαν ν’ αποδείξουν πως οι διάφορες μεταγενέστερες μορφές ζωής στο φυτικό και
ζωικό βασίλειο προήλθαν αρχικά από μία απλούστατη μορφή ζωής. Κατ’ αυτούς, η εξέλιξη
αυτή ολοκληρώθηκε χωρίς θεϊκή παρέμβαση, εντελώς αυτόματα, μέσα από φυσικούς νόμους
που δρούσαν τυφλά. Αντίθετα, στον Λόρμπερ είναι ένα προαιώνιο υπέρτατο Πνεύμα που
συνέλαβε, εκτέλεσε και τελειοποιεί αδιάκοπα αυτή τη δημιουργική διαδικασία. Σύμφωνα με
τους Δαρβίνο και Χέκελ, οι νέες μορφές ζωής προέκυψαν εντελώς «από μόνες τους» μέσα σ’
ένα διάστημα εκατομμυρίων χρόνων λόγω του «αγώνα για την επιβίωση» όπου υποτίθεται
πως επικράτησαν μόνο τα πιο ικανά είδη. Όπου τα συστατικά στοιχεία των ζωντανών
οργανισμών έχουν ωριμάσει αρκετά για να καταφέρουν το πέρασμα σε μια ανώτερη
πνευματικά ύπαρξη, λέει αντίθετα ο Λόρμπερ, επεμβαίνει το θεϊκό Πνεύμα, επιστρατεύοντας
γι’ αυτό το έργο τους υπερκόσμιους εργάτες του. Το παντοδύναμο Πνεύμα περαιτέρω δημιουργεί τότε τη νέα μορφή ζωής που είναι κατάλληλη για την περίπτωση. Μέσα σ’ αυτή τη
μορφή ζωής, τα στοιχεία που έχουν αποσπασθεί από την αχανή ψυχή του Εωσφόρου, με
οδηγό τον πνευματικό σπινθήρα από το Θεό, μπορούν να ωριμάσουν παραπέρα, μέσα στα
πλαίσια που έχει καθορίσει η θεία Τάξη κι Αγάπη. Δηλαδή, το κάθε είδος και παραλλαγή στη
φύση δεν προέκυψαν τυφλά, χάρη στην τυχαία συσσωμάτωση των ατόμων. Σύμφωνα με τη
Νέα Αποκάλυψη, οι πρωτομάστορες του Θεού που είναι αρμόδιοι γι' αυτό το έργο,
αναλαμβάνουν κάθε φορά τη δημιουργία των νέων όντων.
Στο «Γη και Σελήνη», που γράφτηκε το 1847, βρίσκουμε τα πιο κάτω λόγια:
«Ουσιαστικά δεν μπορεί να υπάρξει (άψυχη, χωρίς πνεύμα) ύλη, γιατί η ύλη αυτή καθαυτή
δεν είναι παρά το αποτέλεσμα δράσης διαφόρων δυνάμεων. Τούτο το αποτέλεσμα
εμφανίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, ποιότητα και μορφή, πράγμα που δηλώνει καθαρά πως
οι δυνάμεις που δρουν δεν στερούνται ευφυΐας. Γιατί όταν κάποιο πράγμα ή κάποιο ον
παρουσιάζει μία συγκεκριμένη μορφή, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ιδιότητες, είναι
αυτονόητο πως οι δυνάμεις που ενεργούν εκεί μέσα θα διαθέτουν μία ορισμένη ευφυΐα».
Συνεπώς όλη η «κοσμική ύλη» της Δημιουργίας αποτελείται από ευφυείς δυνάμεις,
δηλαδή δυνάμεις προικισμένες με ικανότητα γνώσης και θέλησης. Αυτό έχει αρχίσει να
διαπιστώνει εξάλλου και η επιστημονική έρευνα. Ή, αλλιώς ειπωμένο, τα πάντα έχουν
πνευματική υφή· σε όλο το σύμπαν, από το άτομο ως το ηλιακό σύστημα, από το ορυκτό ως
τον άνθρωπο, είναι πνεύματα που συνθέτουν την ύλη.

* Αποσπάσματα από τα βιβλία : “ Θεός και Δημιουργία” (Θ.Δ.) , “Το Πέρασμα στη νέα Πνευματική Εποχή”
(Νέα Επ.), “Η Γέννηση της Νέας Γης” (Γενν) , “Τα Σημεία των Καιρών” (ΣτΚ) και “Η Επιστροφή του Χριστού”
(Επ.Χρ.) εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.

«Κατά βάση δεν υπάρχει ορυκτό ούτε φυτικό βασίλειο», διαβάζουμε στον
Λόρμπερ. «Γιατί τόσο το ένα, όσο και το άλλο, αποτελούν κατ’ ουσία ένα ζωικό
βασίλειο. Το κάθε ορυκτό απαρτίζεται από μυριάδες είδη μικροσκοπικότατα
εγχυματικά ζωάρια που το καθένα τους χωριστά αποτελεί μία ιδιαίτερη ευφυή ψυχική
μικροοντότητα, πράγμα που ένα φωτισμένο πνεύμα μπορεί εύκολα να διακρίνει».
Μπορούμε να πούμε, σε ομοφωνία με τους πιο προχωρημένους επιστήμονες, πως
τα τρία φυσικά βασίλεια, μαζί με τους ανθρώπους και τους αγγέλους, συναποτελούν
ένα ενιαίο βασίλειο ζωής. Μέσα σ’ αυτό τα ορυκτά, τα φυτά και τα ζώα συνιστούν
απλά τις διάφορες βαθμίδες στην όλη εξέλιξη. Από το Δημιουργό τους μαθαίνουμε
για την υπόσταση και το σκοπό της ύπαρξης αυτού του Βασιλείου ζωής:
«Ο ίδιος ο Θεός μέσα στο κέντρο του είναι ο προαιώνιος αρχέτυπος Άνθρωπος
και το άναρχο Πνεύμα. Αυτός γεμίζει την απεραντοσύνη που και τούτη απορρέει από

Εκείνον αέναα, με τις μεγαλειώδεις σκέψεις και ιδέες του. Η Αγάπη του πλημμυρίζει
αυτές τις σκέψεις και ιδέες, ώσπου παίρνουν φωτιά και γίνονται μία ζωντανή Φωτιά
όπως κι Εκείνος· η Σοφία του τις συστηματοποιεί και τους δίνει μορφή· χάρη στη
Θέλησή του χωρίζουν η μία από την άλλη και γίνονται σαν αυθύπαρκτες οντότητες.
Αυτές οι οντότητες είναι προικισμένες με την ικανότητα να εξελίσσονται και να
πολλαπλασιάζονται διαρκώς από μόνες τους. Ανεβαίνοντας ένα-ένα τα σκαλοπάτια
της εξέλιξης με την Τάξη που έχει ορίσει Αυτός, ενώνονται μεταξύ τους, ώσπου στο
τέλος φθάνουν στην κορυφή της κλίμακας, που είναι να γίνουν όμοιες μ' Εκείνον»
(«Μ.Ε.Ι.» 7, 72).
Με άλλα λόγια, ο τελικός σκοπός της ζωής όλων των όντων είναι να μοιάσουν
όσο γίνεται περισσότερο στη Θεότητα στις βασικές της ιδιότητες: την Αγάπη, τη
Σοφία και τη Δύναμη. Όμως υπάρχει η περίφημη ελευθερία της θέλησης, γι' αυτό δεν
επιτρέπεται στη Θεότητα να επιβάλει αυτές τις ιδιότητες στα δημιουργήματά της. Το
κάθε πλάσμα πρέπει να τις κατακτήσει μόνο του, με τη δική του θέληση και
προσπάθεια, μέσα στην καθημερινή ζωή. Γι’ αυτό σε τελευταία ανάλυση όλη η
πλάση δεν είναι παρά ένα μεγάλο σχολείο όπου ο καθένας μαθαίνει να υπηρετεί με
αγάπη τους άλλους και να συμβάλλει έμπρακτα στο έργο της Δημιουργίας. «Άρα η
λέξη που μεταμορφώνει τα πάντα σαν μαγικό ραβδί, είναι η υπηρεσία του ενός προς
τον άλλον. Κι η δύναμη αυτής της λέξης εκτείνεται σε όλο το άπειρο, τόσο στη φύση,
όσο και στο αχανές βασίλειο των πνευμάτων.
Η υπηρεσία προς τους άλλους είναι ο καλύτερος τρόπος για να καλλιεργήσει
κανείς την ταπεινοφροσύνη μέσα του.
Στο Βασίλειο Μου δεν υπάρχει ζωή, αν δεν υπηρετεί το ένα πλάσμα το άλλο.
Χωρίς αυτό τον όρο δεν υπάρχει διάρκεια, ευτυχία, αληθινή σοφία, δεν υπάρχει
μακαριότητα ούτε στη Γη ούτε στον άλλο κόσμο.
Όποιος φαντάζεται πως ο παράδεισος σημαίνει απραξία και καλοπέραση, πέφτει
πολύ έξω.Αντιθέτως, τα μακάρια πνεύματα που βρίσκονται στην πιο υψηλή σφαίρα
του παραδείσου, διαθέτουν δύναμη και εξουσία σχεδόν όμοια με τη δική Μου, ώστε
να μπορούν να υπηρετούν όσο γίνεται καλύτερα Εμένα και τους άλλους ανθρώπους”.
Το Νόημα και ο Σκοπός
της Ανθρώπινης Ύπαρξης
Στο «Μ.Ε.Ι.» διαβάζουμε σχετικά: «Ο Θεός, που είναι παντοδύναμος, θα
μπορούσε να γεννήσει από μέσα του ένα πνεύμα που θα το προίκιζε με τέλεια Σοφία
και Δύναμη και μάλιστα όχι μόνον ένα αλλά μυριάδες τέτοια πνεύματα στο λεπτό.
Αλλά αυτά τα πνεύματα δεν θα είχαν καμία αυτοτέλεια, επειδή θα ήθελαν και θα
έκαναν ό,τι κι ο Θεός.
Εφόσον όμως ο προορισμός τους είναι να γίνουν σιγά-σιγά όντα ανεξάρτητα,
είναι απαραίτητο να διανύσουν όλο το δρόμο της ύλης. Με άλλα λόγια να
καταδικασθούν για ένα διάστημα σε στέρηση της ελευθερίας της θέλησής τους, όπου
μόνο η Θέληση του Θεού τους δίνει στερεή υπόσταση, με τη μορφή που βλέπετε εδώ
στη Γη. Άμα ολοκληρωθεί αυτή η πορεία, έχουν γίνει πια αυτοτελή παιδιά του Θεού,
που σκέφτονται και ενεργούν ελεύθερα από μόνα τους. Εντούτοις, κάνουν διαρκώς
ό,τι είναι το Θέλημά του. Όχι όμως επειδή τους το επιβάλλει καταναγκαστικά, αλλά
γιατί αναγνωρίζουν από μόνα τους πως είναι το πιο σοφό που υπάρχει. Κι από μόνα
τους αποφασίζουν να το ακολουθήσουν στις πράξεις τους.
Τότε όμως έχουν το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος: μακαριότητα κι ευδαιμονία στη
ζωή”.
«Ο κόσμος, όντας ένα στερεό υπόβαθρο της Αγάπης Μου, αποτελεί ένα μεγάλο
σχολείο όπου οι άνθρωποι ζουν για λίγο καιρό μακριά Μου. Έτσι θα πρέπει, από

καθαρά δική τους εσωτερική παρόρμηση, να ξυπνήσει μέσα τους μεγάλη λαχτάρα να
έρθουν κοντά Μου. Τα εξωτερικά θέλγητρα του κόσμου υπάρχουν απλά σαν
αντίποδας, για να παριστάνουν τον πειρασμό ώστε να μπορέσουν ν’ αναζητήσουν
εθελοντικά την Αγάπη Μου. Το πρώτο βήμα γίνεται όταν ο κόσμος αρχίζει να χάνει
τη σαγήνη του για τον άνθρωπο, είτε γιατί καθοδηγήθηκε σ’ αυτό το αποτέλεσμα είτε
επειδή αυτό τον δασκάλεψε η πείρα. Κι αν συνάμα ο πόθος του να έρθει κοντά Μου
φουντώνει όλο και πιο πολύ, δεν θ’ αργήσει να αποκτήσει το χάρισμα της
πνευματικής όρασης κι ακοής. Αν και θα έχει ακόμη θνητό σώμα, θ’ ακούει τη φωνή
του άγιου Πατέρα, και πότε-πότε θα μπορεί να Τον βλέπει μπροστά του. Με αυτό
τότε θα τον πλημμυρίσει το πνεύμα της Αιώνιας Αγάπης και θα βλέπει ενορατικά
μέλλον, παρόν και παρελθόν σ’ ολόκληρο το σύμπαν. Κι ο θάνατος του σώματός του
θα είναι για τον καθένα μια ανείπωτα γλυκιά ευτυχία. Γιατί τότε θ’ αρχίσει να βλέπει
καθαρά πως όταν πεθαίνει το σώμα του, ο ίδιος δεν πεθαίνει μαζί του· αντίθετα,
ξυπνάει ολότελα κι ανοίγει τα μάτια του στην Αιώνια Ζωή» («Θεία Οικονομία»,
τόμος 1, κεφ. 80).
Στο τέρμα της πορείας τελειοποίησης βρίσκεται η Πνευματική Αναγέννηση.Η
ανθρώπινη ψυχή που αποφάσισε εκούσια να ζήσει σε αρμονία με τη θεϊκή Τάξη, είναι
ώριμη να «αναγεννηθεί πνευματικά». Αυτό σημαίνει ότι έχει αποβάλει όλα τα εγωιστικά της στοιχεία και την έχει διαποτίσει η αγάπη, που είναι η ουσία του
πνευματικού της σπινθήρα. Γι’ αυτό μπορεί πια να ενωθεί μια για πάντα μαζί του.
Έτσι διαρρηγνύει -πνευματικά- την ύλη που την κρατάει δέσμια και περνάει στην
καθαρά πνευματική σφαίρα, αν και μπορεί να βρίσκεται ακόμη μέσα στο υλικό της
σώμα.
Η αληθινή υιοθεσία από τον Θεό
Ο αναγεννημένος άνθρωπος, από εξαρτημένο δημιούργημα μεταμορφώνεται σε
αληθινό παιδί του Θεού, απόλυτα ανεξάρτητο. Η αλήθεια είναι πως ψυχή και πνεύμα
δεν συγχωνεύονται ολότελα στην πνευματική αναγέννηση, αλλά παραμένουν δύο
εμφανώς ξεχωριστές οντότητες.
«Με την αναγέννηση η ψυχή δεν χάνει την επίγνωση του τι γίνεται γύρω της και
διατηρεί την αυτονομία της θέλησής της. Η ψυχή θα έχει πάντα με το πνεύμα την ίδια
σχέση που έχει το θνητό σώμα με την ψυχή. Το σώμα μπορεί να έχει όσες επιθυμίες
θέλει και να κεντρίζει επίμονα την ψυχή με το αιχμηρό κεντρί του για να του τις
ικανοποιήσει. Όμως μια τέλεια ψυχή λέει πάντα ένα αποφασιστικό ‘‘όχι’’ που δεν
ανέχεται αντίρρηση. Το ίδιο ακριβώς κάνει με την ψυχή (σ’ έναν αναγεννημένο
άνθρωπο), το πνεύμα που την έχει διαπεράσει ολότελα. Όσο λοιπόν η ψυχή
συμμορφώνεται με το πνεύμα, τα πάντα γίνονται όπως θέλει εκείνο, που είναι και το
θέλημα του Θεού. Όταν όμως την ψυχή την κυριεύει η νοσταλγία για τα παλιά κι
αποζητάει μια πιο εγωιστική απόλαυση, σ’ αυτή την περίπτωση το πνεύμα υποχωρεί
ολοκληρωτικά κι αφήνει το πεδίο ελεύθερο στην ψυχή να κάνει μόνη της ό,τι θέλει.
Συνήθως όμως οι προσπάθειές της μένουν άκαρπες, ιδίως όταν η επιθυμία δεν έχει
κανένα πνευματικό υπόβαθρο. Τότε η ψυχή αντιλαμβάνεται αμέσως την εγωιστική
αδυναμία και την αδεξιότητά της. Εγκαταλείπει λοιπόν τις φαντασιώσεις περί
αυτοϊκανοποίησης, ενώνεται πάλι βαθιά με το πνεύμα κι αφήνει τη θεϊκή θέληση να
κυριαρχεί. Εννοείται πως τότε όλα επανέρχονται στην τάξη, η δύναμη και η ισχύς
επιστρέφουν ακέραιες!»
Με άλλα λόγια, στον αναγεννημένο άνθρωπο ο θεϊκός πνευματικός σπινθήρας με
την ουράνια Αγάπη, Σοφία και Δύναμή του, κυριαρχεί και κατευθύνει την ψυχή.
Σ’ αυτό το επίπεδο της πνευματικής αναγέννησης ανοίγεται πια για τον άνθρωπο
η αληθινή κι απόλυτη ελευθερία.

«Για να φθάσει κανείς σ’ αυτή την ύψιστη κορυφή», λέει ένας φωτισμένος
ακόλουθος του Ιησού, «είναι απαραίτητο να ανοίξει στο Θεό ολόκληρο το είναι του,
σώμα, ψυχή και πνεύμα, εντελώς ανεπιφύλακτα, με μία αποκλειστική, μονάκριβη
Αγάπη. Μια τέτοια συνάντηση στη μέση του δρόμου του Δημιουργού με το
δημιούργημά Του και του δημιουργήματος με το Δημιουργό του, σημαίνει κατ’
ανάγκη πλήρη εξίσωση στο τέλος ανάμεσα στον προαιώνιο Πλάστη και στο γέννημά
Του. Ο Θεός γίνεται ένα με μας, κι εμείς γινόμαστε ένα μαζί Του, χωρίς να
περιοριστεί στο παραμικρό η ατομικότητά μας και η απόλυτη ελευθερία της θέλησης.
Χωρίς αυτή την ολοκληρωτική εξίσωση δημιουργήματος και Δημιουργού, είναι
αδιανόητη η τέλεια ελευθερία στη θέληση και στην εξουσία. Κι αυτό βέβαια, γιατί η
θέληση του Δημιουργού δεν μπορεί παρά να είναι εντελώς απεριόριστη και μόνο αν
γίνει η θέληση του δημιουργήματος εντελώς ένα με του Δημιουργού, μπορεί να είναι
κι αυτή απεριόριστη.
Εφόσον θέλουμε ό,τι θέλει ο Κύριος, κατ’ επέκταση η θέλησή μας είναι κι αυτή
απόλυτα ελεύθερη, αφού κι Εκείνου η θέληση είναι ελεύθερη απόλυτα. Αν όμως η
θέλησή μας είναι αντίθετη ή μόνο εν μέρει ταυτίζεται με του Θεού, είμαστε
αξιολύπητοι σκλάβοι της εθελοτυφλίας μας. Την τέλεια ελευθερία θα τη βρούμε μόνο
μέσα στο Θεό. Έξω απ' το Θεό δεν υπάρχει παρά καταδίκη και θάνατος».
Με άλλα λόγια, σ’ αυτό το επίπεδο τελειότητας πέφτουν οι φραγμοί και τα δεσμά
από τη θέλησή μας, όσο πιο πολύ ενστερνιζόμαστε εκούσια το θέλημα του Θεού σαν
τον απόλυτο Νόμο στις σκέψεις και τις πράξεις μας. Οι φραγμοί στη θέλησή μας, που
ήταν απαραίτητοι στις προηγούμενες ανώριμες φάσεις της εξέλιξής μας, είναι πια
περιττοί γι’ αυτό έχουμε την «εξουσιοδότηση» να τη χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε
μέσα στη Δημιουργία.

18.1.1949
«Ακολουθήστε τα βήματά Μου...»
Ακολουθήστε τα βήματά Μου και θα φτάσετε ήδη πάνω στη γη στο στόχο που
σας είχε τεθεί εξ αρχής. Χρέος σας είναι να προσπαθείτε πάνω απ’ όλα να
εφαρμόζετε την αγάπη, που σας φέρνει κοντά σ’ Εκείνον που είναι η Ίδια η αιώνια
Αγάπη. Και αν έχετε εμπρός στα μάτια σας την επίγεια πορεία Μου και Μου ζητάτε,
χάρη στο έργο της Λύτρωσης που έκανα για σας να ενισχύσω τη θέλησή σας, θα σας
είναι εύκολο να ζείτε με αγάπη για τους άλλους. Γιατί σας συμπαραστέκομαι και σας
προσφέρω διαρκώς δυνατότητες να δείξετε έμπρακτα τη θέλησή σας να προσφέρετε
απεριόριστη αγάπη εφόσον αισθάνεστε αυτή την παρόρμηση.
Η ζωή Μου στη γη ήταν μόνιμα άσκηση ανιδιοτελούς αγάπης για τους άλλους. Το
αποτέλεσμα ήταν η ένωση του Πατέρα, της αιώνιας Αγάπης, με Εμένα. Έτσι μπόρεσα
να διαθέτω τη Δύναμη και την Εξουσία Του, το Φως και τη Σοφία σαν να ήταν κτήμα
Μου. Ήμουν πλήρης με το Πνεύμα Του, τη Δύναμη και το Φως Του. Και έτσι τα
πάντα Μου ήταν δυνατά, γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργούσε μέσα Μου.
Σαν άνθρωπος έδωσα την απόδειξη ότι δεν είναι αδύνατο να είναι κανείς πλήρης
του θείου Πνεύματος· ότι συνεπώς ο καθένας είναι ικανός να πραγματοποιήσει τα
σημεία και τα θαύματα τα οποία έκανα Εγώ, ότι ο άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει
από μόνος του τον εαυτό του ώστε να μπορεί, σαν ομοίωμα του Θεού, να
εκμεταλλευθεί όλες τις δυνάμεις και συνεπώς να πραγματοποιήσει ό,τι θέλει.
Ακολουθήστε τα βήματά Μου... Στη διάθεσή σας είναι ολόκληρη η δύναμη του
Θεού, δεν σας θέτει κανέναν περιορισμό Αυτός, αφού σας δίνει αμέτρητα και
μπορείτε να πάρετε όλα όσα θέλει να σας μοιράσει, γιατί σας αγαπάει.
Σας δείχνω το δρόμο τον οποίο αρκεί να πορευθείτε για να αναγνωρίσετε
ταυτόχρονα ότι τα Λόγια Μου είναι Αλήθεια. Αφήστε Με να σας σπρώξω προς αυτή
την κατεύθυνση και μη Μου προβάλλετε πια αντίσταση. Προσπαθήστε να ενεργείτε

με αγάπη και η δύναμή σας θα μεγαλώσει, η θέλησή σας για περισσότερη αγάπη θα
ενισχυθεί, γιατί η ίδια η αγάπη είναι δύναμη και εάν την ασκείτε, ό,τι δίνετε, γυρίζει
σαν δύναμη πίσω σε σας...
Δοκιμάστε να αφήσετε τα Λόγια Μου να φτάσουν στην καρδιά σας, αφήστε Με
να σας φωνάξω και ακολουθήστε Με...
Είμαι η Φωνή στην έρημο της ζωής σας. Όλα κινδυνεύουν να ξεραθούν γύρω σας,
εάν δεν ποτίσετε το στεγνό έδαφος με τον ποταμό της θεϊκής Αγάπης, εάν δεν κάνετε
να βλαστήσουν με μέσον την αγάπη όλα τα καλά στοιχεία και να μεγαλώσετε τη
δύναμη μέσα σας.
Μην παρακούτε τη Φωνή Μου, δώστε της προσοχή και σκεφτείτε ότι δεν απαιτώ
τίποτα το αδύνατο από σας. Γιατί Εγώ ο Ίδιος σας έδωσα σαν άνθρωπος ένα
παράδειγμα του τι μπορούν να καταφέρουν η αγάπη και η θέληση ενός ανθρώπου...
Ακολουθήστε Με, θα γίνετε και θα μείνετε μακάριοι σε όλη την αιωνιότητα.
Αμήν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ *
«Ο Κύριος δεν κάνει τίποτα χωρίς να το
αποκαλύψει προηγούμενα στους προφήτες»
Προφήτης Αμώς 3,7

Επτά χρόνια μετά το θάνατο του Γιάκομπ Λόρμπερ και συγκεκριμένα στην
Τριέστη το Μάρτιο του 1870, ο Γκότφριντ Μαγερχόφερ, ένας πρώην αξιωματικός
του τέως βασιλιά της Ελλάδας Όθωνα, έλαβε την πρώτη υπαγόρευση από το θείο

Πνεύμα, συνεχίζοντας έτσι τη νέα αποκάλυψη. Στα επόμενα επτά χρόνια που
μεσολάβησαν μέχρι το θάνατο του, κατέγραψε πολλές αναφορές σε διάφορες
συγκεκριμένες περιπτώσεις και παράλληλα τους δύο μεγάλους κύκλους των
«Μυστικών της Δημιουργίας» και των «Μυστικών της ζωής», όπως και τα 53
«Κηρύγματα του Κυρίου» για κάθε Κυριακή του χρόνου. Από την τελευταία αυτή
καταγραφή είναι το απόσπασμα που ακολουθεί:
«Ξέρετε για ποιο λόγο σας φανερώνω τώρα το θέλημα Μου χρησιμοποιώντας τους
υπηρέτες και τους γραφείς Μου;
Ήδη εδώ και αρκετά χρόνια σας παρέχω άμεσα το Λόγο Μου με πολύ μεγαλύτερη
αφθονία από ό,τι σε παλαιότερες εποχές και σας δίνω τόσο πολύ ψωμί από τους
ουρανούς όσο δεν είχε ξανασυμβεί από τον καιρό της ενανθρώπισής Μου στη γη. Ο
λόγος είναι επειδή τώρα πλέον πλησιάζει ο καιρός όπου ο κόσμος θα φθάσει στο
αποκορύφωμα της ανομίας και της παρέκκλισης από τους σκοπούς για τους οποίους
έκανα τη Δημιουργία. Προκειμένου λοιπόν να μην χαθούν όλοι οι άνθρωποι δεδομένου μάλιστα ότι αυτή είναι η αιτία για την επιστροφή Μου- γι’ αυτό ορισμένα
μεμονωμένα άτομα θα λαμβάνουν όπως κάποτε οι μαθητές Μου, από εδώ και στο εξής
το Λόγο Μου και τη Διδασκαλία Μου ανόθευτη, όχι κεκαλυμμένη όπως είναι στους
προφήτες, αλλά καθαρή και κατανοητή, όπως δίδασκαν κάποτε οι μαθητές Μου τα
έθνη.
Θ ανοίξω τώρα τα μάτια όσων δεν πιστεύουν και θα εξηγήσω το αληθινό νόημα σε
όσους ερμηνεύουν μόνο το γράμμα της Γραφής, ώστε να μην μπορεί κανείς να
δικαιολογηθεί ότι δεν γνώριζε τίποτα, θέλοντας να επιρρίψει σ’ Εμένα την ευθύνη με
αυτή τη δικαιολογία, ενώ όλη η ευθύνη βαρύνει εκείνον τον ίδιο»...
Γκότφριντ Μαγερχόφερ, 24 Μαρτίου 1872
Αποτελεί την τραγωδία της εποχής μας ότι έχουμε χάσει σχεδόν ολοκληρωτικά τη σχέση
με τον αληθινό χριστιανισμό. Οι πιο πολλοί από συνήθεια είναι μέλη μίας εκκλησίας αλλά
έχουν ξεχάσει ότι η παρουσία του Χριστού μέσα στον άνθρωπο είναι στην πραγματικότητα
κάτι παραπάνω, μια ανώτατη πνευματική ενέργεια, η οποία είναι σε θέση να τον
μεταμορφώσει ολοκληρωτικά.
Στο βαθμό που ο υλισμός και η αλόγιστη χρήση της τεχνολογίας επέβαλαν την ψυχρή
εγκεφαλικότητα σαν αποκλειστικό κυρίαρχο πάνω από τις ανώτερες αξίες, παράλληλα μεγάλωνε η σφαίρα επιρροής του αντίχριστου. Στο σημερινό κόσμο αποτελεί μια δύναμη εξίσου
ισχυρή με τη δύναμη της αγάπης που πρεσβεύει ο Χριστός, για όσο βέβαια η ίδια η
ανθρωπότητα του το επιτρέπει.
* Αποσπάσματα από τα βιβλία : “ Το Μέλλον είναι τώρα” (Μέλλον) και “Προφητείες γύρω από το 2000”
(2000) εκδόσεις Πύρινος Κόσμος.

Έτσι ο κόσμος σήμερα βρίσκεται στο απόγειο του τεχνικού πολιτισμού, αλλά στο
ναδίρ αληθινής γνώσης και αρμονίας της ζωής. Αυτό είναι το πνευματικό σκοτάδι
των ημερών μας: ότι έχουμε πλήρη άγνοια πλέον γύρω από το προς τι, από που και
προς τα που της ζωής. Ότι με την άρνηση της ύπαρξης του Θεού αρνούμαστε το ίδιο
μας το πνεύμα, ότι τα σύμβολα της πνευματικής γλώσσας αποτελούν πλέον μια νεκρή
γλώσσα για μας, ότι δεν έχουμε καμία αίσθηση πια για το θεσπέσιο μεγαλείο του
Πνεύματος και τις κρυφές δυνάμεις του σύμπαντος και ότι έχουμε αποξενωθεί από
την ίδια την ανθρώπινη φύση μας... Δεν θα πρέπει κατ’ ανάγκην συνεπώς να συμβεί
μια τρομακτική αλλαγή, προκειμένου η ανθρωπότητα να ξαναοδηγηθεί στο φως;
Η σχέση του κάθε ατόμου με την έννοια του Θεού εξαρτάται πάντα από τη
βαθμίδα εσωτερικής ωριμότητας στην οποία βρίσκεται. Το μέλος μιας εκκλησίας το
οποίο αγαπάει την αλήθεια περισσότερο από τα δόγματα και το τυπικό μέρος της
λατρείας, αναζητεί εξίσου το Θεό όσο και ένας μη εκκλησιαζόμενος, ο οποίος

διαισθάνεται την κυριαρχία ενός υπέρτατου Πνεύματος μέσα στη φύση και το
σύμπαν. Υπάρχουν δύο δρόμοι για να βιώσει κανείς το Θεό: ένας σύντομος, που είναι
η αγάπη, η οποία μέσα από το καλό φθάνει στην αλήθεια. Κι ένας μακρύτερος, που
είναι η σοφία, η οποία μέσα από την αλήθεια οδηγείται στο καλό.
Ο εσώτατος πυρήνας κάθε αυθεντικής θρησκείας είναι η ένωση των δύο δρόμων,
ο «ουράνιος γάμος μέσα στον άνθρωπο».
Υπ’ αυτή την έννοια οι προφήτες που ακολουθούν θα βρουν την αντίστοιχη
απήχηση στον κάθε αναγνώστη ανάλογα με την ιδιαίτερη φύση του. Όποιος αγαπάει
την αλήθεια, δεν θα παραγνωρίσει την κλήση προς το καλό. Ωστόσο κανείς δεν θα
πρέπει να μείνει στάσιμος στο γράμμα του λόγου ή να τον κρίνει μόνο απ’ αυτό, γιατί
είναι το πνευματικό περιεχόμενο του που τον καθιστά ζωντανό. Η παρούσα επιλογή
και αντιπαραβολή σημαντικών προφητειών δεν έχει την αξίωση να θεωρηθεί σαν μια
ολόπλευρη κάλυψη του θέματος. Ωστόσο όντας ανεπηρέαστη από κάθε θρησκευτική
ή εκκλησιαστική μεροληψία, αποτείνεται σε εκείνους τους αναγνώστες που επιζητούν
να συλλάβουν τις βαθύτερες αιτίες του γίγνεσθαι όχι απλά και μόνο εγκεφαλικά.
Όσοι ασχολούνται με τα πνευματικά πράγματα αντιλαμβάνονται ομόφωνα, ότι
ανάμεσα στον Ουρανό και τη Γη υπάρχουν πράγματα που η εγκόσμια σοφία μας δεν
τα βλέπει ούτε στο όνειρο της, όπως λέει ο Σαίξπηρ.
Ας ελπίσουμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα συλλαμβάνουν διαισθαντικά και
με νηφάλια πίστη αυτό που διαδραματίζεται τώρα στην πνευματική σφαίρα, πίσω από
το μανδύα της ύλης: ένα αποφασιστικό βήμα της ανθρωπότητας προς μια Νέα Εποχή,
το οποίο συναντά όμως εμπόδια και ισχυρές αντιδράσεις. Γι’ αυτό η κοσμική αλλαγή
που έρχεται δεν σημαίνει συντέλεια του κόσμου, αλλά παγκόσμια δίκη και κρίση!
Μ. Καχίρ
Γενικά περί προφητείας
Στο Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (Μ.Ε.Ι.) του Λόρμπερ, βρίσκουμε αρκετές
απαντήσεις σε δύο αντίλογους που προβάλλονται συχνά αναφορικά με τις
προφητείες. Πρόκειται συγκεκριμένα για το ζήτημα της ελευθερίας της θέλησης, η
οποία φαίνεται να μην είναι συμβατή με την εκ των προτέρων γνώση συγκεκριμένων
γεγονότων. Ο δεύτερος αντίλογος αφορά το κατά πόσον είναι ακριβή τα χρονολογικά
στοιχεία που αποκαλύπτονται, δεδομένου ότι ένα πνευματικό όραμα είναι αδύνατον
να αποδοθεί με όρους της φυσικής μέτρησης του χρόνου. Σχετικά με το πρώτο
πρόβλημα διαβάζουμε τα εξής:
(Ο Ιησούς): ...«Δεν είναι καλό για τον άνθρωπο να γνωρίζει πάρα πολλά εκ των
προτέρων για το τι θα συμβεί μελλοντικά. Γιατί με κάτι τέτοιο ή που θα απελπιζόταν
εντελώς ή που στο τέλος θα κατέληγε στην αδιαφορία και στην απραξία... Δεδομένης
της απόλυτα ελεύθερης ανθρώπινης θέλησης, σε αυτή τη γη τα πάντα εξαρτώνται από
το τι θέλουν και πως το πραγματοποιούν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το μόνο που μπορώ να
σας πω σαν δεδομένο εκ των προτέρων, είναι ότι θα σας συμβεί αυτό ή εκείνο, εάν η
θέλησή σας και οι πράξεις σας θα είναι αυτές ή εκείνες. Ο κάθε προφήτης προφήτευε
τα μέλλοντα πάντοτε υπό ορισμένους όρους, οι οποίοι εξαρτώνταν από τη βελτίωση ή
τη χειροτέρευση της ανθρωπότητας. Ως εκ τούτου, όλα όσα σας έχω προαναγγείλει,
χωρίζονται αναγκαστικά σε δύο δυνατότητες, του να συμβεί δηλαδή το καλό ή το
κακό. Επιπλέον ο ακριβής χρόνος δεν παρουσιάζεται ποτέ σαν προκαθορισμένος,
παρά εξαρτάται από τη θέληση και τη δράση των ανθρώπων...».
...«Εγώ δεν κάνω άλλο από το να αφήνω τους ανθρώπους να επιτύχουν ό,τι
επιδιώκουν με ζήλο, λες και εξαρτάται από εκεί η ευτυχία τους στη ζωή. Αν και
γνωρίζω τι θα επακολουθήσει, δεν Μου επιτρέπεται να τους εμποδίσω με τη θεϊκή
παντοδυναμία Μου. Γιατί αν το έκανα, ο άνθρωπος θα έπαυε να είναι ένα ον
προικισμένο με ελεύθερη βούληση και θα αποτελούσε απλά μια ζωντανή μηχανή. Γι’

αυτό ο άνθρωπος μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμως παράλληλα διαθέτει τη λογική και
τη νοημοσύνη. Συνεπώς μπορεί να αφυπνιστεί με τη διδασκαλία, τους εξωτερικούς
νόμους και τις εμπειρίες και να επιλέξει αποκλειστικά ό,τι είναι καλό, σωστό ή
αληθινό...».
Επομένως οι προφητείες δεν έρχονται σε αντίθεση με την ελευθερία της θέλησης,
δεδομένου ότι δεν εξαναγκάζουν τους ανθρώπους σε συγκεκριμένες πράξεις.
Εντούτοις δεν αποτελεί αντίφαση προς τα προηγούμενα όταν ο Ιησούς λέει σε ένα
άλλο σημείο:
...«Ωστόσο είναι απόλυτα αλήθεια ότι σχεδόν κάθε δύο χιλιάδες χρόνια στη γη
συμβαίνει μια μεγάλη μεταβολή...».
Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για την πραγματοποίηση ενός μέρους του
σχεδίου της Δημιουργίας, σύμφωνα με το οποίο η ανέλιξη του ανθρώπινου γένους
υπόκειται σε έναν πνευματικό κοσμικό νόμο.
...«Δεν πρέπει να Με ρωτάς για το χρόνο, τη μέρα και την ώρα που θα συμβεί,
αφού έτσι και αλλιώς είναι φανερό για τους πάντες και ο καθένας μπορεί να
προβλέψει το προσεχές τέλος της νύχτας εφόσον βλέπει να φωτίζει τα νεφελώματα
του ορίζοντα ο πρωινός ήλιος...».
Τι συμβολίζουν, ωστόσο, αυτά τα φωτεινά νεφελώματα; Πρόκειται για τα
διάφορα πνευματικά και επίγεια «σημεία των καιρών», τα οποία υπεραφθονούν στη
σύγχρονη εποχή.
Από αυτά μπορούμε να διακρίνουμε πως η νύχτα της εποχής που τελειώνει
παλεύει με τη χαραυγή της επικείμενης κοσμικής μεταβολής. Ο Ιησούς Χριστός
απεκάλυψε ορισμένα τέτοια σημεία, για όσους είναι σε θέση να βλέπουν και να
ακούν... Αυτά θα αποτελέσουν το αντικείμενο των επόμενων κεφαλαίων. Επειδή
όμως το κάθε παγκόσμιο εξωτερικό γεγονός οφείλεται σε πνευματικά και ψυχικά
αίτια, γι’ αυτό κάθε ορατό σημείο δεν είναι παρά ένα σύμβολο, μια αντιστοιχία για
εσωτερικά δρώμενα που εξελίσσονται στο υπεραισθητό συνειδητό της
ανθρωπότητας.
Γι' αυτό λέει ο Ιησούς:
...«Σίγουρα το να γνωρίζει κανείς εκ των προτέρων τις δυσάρεστες εξελίξεις του
μέλλοντος, δεν κάνουν πιο ευτυχισμένη την ψυχή του. Ωστόσο δεν τη βλάπτει
καθόλου να εξασκείται στην αποκρυπτογράφηση των αντιστοιχιών. Γιατί έτσι
αναγνωρίζει πως το κάθε ορατό συμβάν σε αυτό τον κόσμο είναι στενά συνυφασμένο
και σε άμεση συνάρτηση με τον εσώτερο, κρυφό κόσμο των πνευμάτων, ο οποίος
συμπεριλαμβάνει όλους τους χρόνους και τους χώρους σαν ένα διαρκώς εκδηλωμένο
παρόν...».
Αυτά τα λόγια αποτελούν μια υπόδειξη για όλους όσους θεωρούν τα συχνά
δραματικά γεγονότα των ημερών μας μόνο μέσα από το πολιτικό ή το οικονομικό
πρίσμα. Ωστόσο είναι η κατάσταση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου που
αντικαθρεπτίζεται εδώ. Το κακό εμφανίζεται απροκάλυπτα, το καλό συνήθως
καλυμμένα και απαρατήρητα. Ωστόσο δεν παύει μέσα στο γενικό σκοτάδι να
μαρτυρεί το ζωντανό φως της αγάπης και να αποτελεί το φύτρο για τη νέα εποχή.
Πολυάριθμα ιστορικά γεγονότα επιβεβαίωσαν ως τώρα τις προφητείες από το
Μεγάλο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ανάλογες προφητείες όμως υπάρχουν για τις
δραματικές ημέρες μας. Αν συλλογιστούμε ότι ο Λόρμπερ πριν από έναν αιώνα
περίπου έγραφε για καταστάσεις εντελώς ξένες προς την εποχή του, οι οποίες μόνο
σήμερα γίνονται κατανοητές χάρη στην αλματώδη εξέλιξη της ανθρωπότητας, τότε
καταρρέει μια αρκετά διαδεδομένη αμφιβολία, ότι δηλαδή μπορεί να κατέγραψε
πράγματα τα οποία πήγαζαν αποκλειστικά από το υποσυνείδητο του και την
ανάγνωση μυστικιστικών κειμένων.

Οι προφητείες που αφορούν το παρόν και το μέλλον μας καταλαμβάνουν πολύ
μεγαλύτερη έκταση σε σύγκριση με εκείνες για τα γεγονότα του παρελθόντος και
διατρέχουν όλο το δεκάτομο Ευαγγέλιο. Στις διάφορες συνομιλίες του ο Ιησούς
παρουσιάζει την εποχή μας -την οποία ονομάζει «τελευταία εποχή»- σαν το
επικείμενο, χωρίς προηγούμενο σημείο καμπής στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ο
αριθμός τους είναι πολύ μεγάλος για να μπορέσουμε να αναφέρουμε πάνω από ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εντούτοις αρκούν, για να αντικατοπτρίσουν στον κάθε
αναγνώστη τη σημερινή πολιτισμική κρίση και την ψυχική ένδεια. Πρόκειται για
προειδοποιητικά σημάδια, τα οποία μαρτυρούν ότι παρά τη γυαλιστερή πρόσοψη μιας
απαράμιλλης ανάπτυξης, αυτή η τελευταία εποχή έχει ήδη ανατείλει.
Η αλλοτρίωση της θρησκείας
«Η εξωτερική εκκλησία δεν συμβαδίζει πλέον με την αιώνια εσωτερική
εκκλησία», αποκάλυψε ο Σβέντενμποργκ.
Στο έργο του Λόρμπερ βρίσκουμε ξανά αυτή τη διαπίστωση στα λόγια του Ιησού
σχετικά με την αναμενόμενη αλλοίωση της διδασκαλίας του.
Ο Ιησούς Χριστός συνόψισε τις δέκα εντολές της Π. Διαθήκης σε δύο βασικές:
«Αγάπα το Θεό υπεράνω όλων και τον πλησίον σου ως εαυτόν!». Οι δύο αυτές
εντολές εξασφαλίζουν την εναρμόνιση με την τάξη που διέπει τη Δημιουργία και
οδηγούν τον άνθρωπο στην πνευματική ολοκλήρωση. Επιπλέον δίδαξε ότι το θείο
Φως δεν βρίσκεται στις τελετουργίες του ναού ούτε στις γραφές των ιερέων, διότι το
βασίλειο του Θεού βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο. Η εσωτερική ένωση της καρδιάς
με τον πνευματικό σπινθήρα που της έχει εμφυτεύσει ο Δημιουργός της, αποτελεί την
αληθινή εκκλησία η οποία συνδέει τον άνθρωπο με το αιώνιο.
Οι πρωτοχριστιανικές κοινότητες υιοθέτησαν και εφάρμοσαν στην πράξη αυτές
τις δύο εντολές, γεγονός που τους προσέδωσε πραγματική ζωή και λάμψη. Η λάμψη
αυτή όμως έφθινε με το πέρασμα του χρόνου. Η πρωτοχριστιανική εκκλησία (η
εσωτερική κοινότητα των πιστών) εξελίχθηκε σε μια εξωτερική οργάνωση, την
κρατική εκκλησία.
Αυτή η κοσμικοποίηση αποτέλεσε την αρχή για το μελλοντικό εκκλησιαστικό
κράτος με τις παγιωμένες ιεραρχίες και τις αξιώσεις πολιτικής εξουσίας. Έτσι το
«Βασίλειο που δεν είναι αυτού του κόσμου», μετατράπηκε σε ένα πολιτικοποιημένο,
κοσμικο-πνευματικό βασίλειο.
Στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια εγκεφαλική θεολογία βασιζόμενη στη στενή
ανθρώπινη ερμηνεία των γραφών, στο σχολαστικισμό, τις σοφιστείες και τα δόγματα
πίστης που επιβάλλονταν αναγκαστικά. Το πνευματικό οικοδόμημα που προέκυψε
απαιτούσε εξουσιαστικά την πίστη, και την ίδια την αναγνώρισή του, όμως δεν ήταν
πια σε θέση να αφυπνίσει την αγάπη στις καρδιές των ανθρώπων.
Σαν αποτέλεσμα εμφανίστηκαν δύο σκοτεινές δυνάμεις, οι οποίες στην
«Αποκάλυψη» του Ιωάννη συμβολίζονται με τον «όφι που λέγεται διάβολος και
σατανάς» όπου διάβολος σημαίνει εξουσία και κτητικότητα αντί για υπηρεσία,
αυταπάρνηση, ενώ ο σατανάς αντιπροσωπεύει το πνευματικό σκοτάδι, τον υλισμό και
την εγκεφαλικότητα αντί για τη θεία φώτιση.
Με όλα αυτά επικυρώθηκαν οι προφητείες του Ιησού που παραθέσαμε στο
προηγούμενο κεφάλαιο. Το πεντακάθαρο πνεύμα της διδασκαλίας του κατέληξε στις
θεολογικές διαμάχες των εκκλησιαστικών συνόδων και σε διαρκώς καινούργια
δόγματα πίστης, τα οποία ήταν εντελώς αστήρικτα με βάση το Ευαγγέλιο. Το μήνυμα
της αγάπης ισοπεδώθηκε μέσα στις πολιτικές ίντριγκες του παπισμού, τους
αφορισμούς και τις καταδίκες, τις σταυροφορίες, την ιερά εξέταση και τους
θρησκευτικούς πολέμους, όπου καταλύθηκαν όλες οι αξίες του Χριστιανισμού. Αυτό
που απέμεινε ήταν εξωτερική, τυπική λατρεία, ανενδοίαστη επίδειξη χλιδής και αυτό

που οι επόμενες προφητείες χαρακτηρίζουν σαν «σκοτεινή δεισιδαιμονία»: δηλαδή
μια ολοκληρωτική εξανθρώπιση μιας διδασκαλίας, η οποία είχε την προέλευσή της
στο πνεύμα και ως εκ τούτου απευθυνόταν μόνο στο πνεύμα.
Οι επόμενες προφητείες του Ιησού δείχνουν πώς η πνευματική του όραση
προέβλεψε την κατάσταση της Εκκλησίας στη σημερινή, τελευταία εποχή:
...«Όπως ήταν τον καιρό του Νώε, έτσι θα γίνει ξανά.. Η αγάπη θα σβήσει
ολοκληρωτικά, η πίστη στη διδασκαλία της ζωής και στη γνώση του Θεού που έχει
αποκαλυφθεί από τους ουρανούς θα μεταμορφωθεί σε σκοτεινή δεισιδαιμονία όλο
ψέμα και απάτη. Σε δύο χιλιάδες χρόνια περίπου μετά από Μένα, τα πράγματα θα
είναι όπως είναι και τώρα, αν και η αρχή του κακού θα έχει γίνει πολύ νωρίτερα.
Εκείνη την εποχή η διδασκαλία Μου θα βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι
είναι τώρα η ειδωλολατρία και ο ιουδαϊσμός μαζί. Το φως της ζωντανής αγάπης και
της πίστης δεν θα φέγγει πια, ενώ οι ηγέτες και οι ιερείς θα θεωρούν τον εαυτό τους
πολύ πιο ψηλά από όσο τώρα οι Ιουδαίοι με τον άγνωστο τους Ιεχωβά. Τότε όμως θα
έρθει μια μεγάλη δυστυχία στους ανθρώπους...».
«Η αληθινή πίστη και η αγάπη θα σβήσουν. Στη θέση τους θα επιβληθεί μια
λανθασμένη πίστη με μέσον κάθε είδους απειλές και εκβιασμούς. Οι ψευδοπροφήτες,
οι οποίοι θα εξουσιάζουν με αλαζονεία και εγωπάθεια, θα παρουσιάζονται στους
ανθρώπους σαν οι μοναδικοί σας (των μαθητών του Ιησού) αληθινοί διάδοχοι και σαν
οι αντιπρόσωποι Μου στη γη απαιτώντας τις ανάλογες τιμές.
...«Ξέρετε λοιπόν, τώρα την πορεία που θα ακολουθήσει σε αυτή τη γη η
εκκλησία που ίδρυσα Εγώ ο ίδιος. Σε εκείνη την τελευταία, θεοσκότεινη εποχή, θα
εκφυλισθεί σε μια χιλιαπλάσια ειδωλολατρία. Θα φθάσουν στο σημείο να κτίζουν
ναούς σε πεθαμένους ανθρώπους που οι ιερείς θα τους έχουν ανακηρύξει άγιους και
μακάριους και θα λατρεύουν ακόμη και τα λειωμένα οστά τους.
Εκείνον τον καιρό οι ψευδοπροφήτες και οι απρόσκλητοι διδάσκαλοι θα
παρασύρουν με ορμητικά λόγια τους πιστούς, λέγοντάς τους, εδώ είναι ο Χριστός ή
εκεί είναι ο Χριστός! Οι αληθινοί πιστοί Μου όμως δεν πρέπει να τους πιστεύουν
διότι θα μπορούν να τους αναγνωρίσουν από τα έργα τους. Όποιος αντιλαμβάνεται
μέσα του ότι το βασίλειο της ζωής του Θεού δεν μπορεί παρά να είναι μόνο
εσωτερικά στον άνθρωπο, δεν πρόκειται να τον βλάψει ένας τέτοιος ψευδοπροφήτης
σε όλη την αιωνιότητα...».
...«Εκείνους τους καιρούς, χάρη στις ακαταπόνητες έρευνες και τους
υπολογισμούς τους μέσα στους εκτεταμένους κλάδους του δέντρου της γνώσης, οι
άνθρωποι θα προχωρήσουν πολύ σε πολλές επιστήμες και τέχνες. Με τις φυσικές
δυνάμεις που είναι ακόμη άγνωστες για τον άνθρωπο, θα επιτύχουν πολλά
αξιοθαύμαστα. Τότε θα λένε, ότι αυτές είναι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος! Γι’ αυτό
και η πίστη τους θα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Όμως, πριν συμπληρωθούν δύο χιλιάδες
χρόνια απο τώρα, θα επέλθει μια μεγάλη γενική κρίση στην ανθρωπότητα, η οποία θα
σημαίνει λύτρωση για τους καλούς ανθρώπους και όλεθρο για τους μεγάλους του
κόσμου, όπως και για όσους θα έχουν χάσει εντελώς την πίστη και την αγάπη
τους...».
...«Εκείνη την τελευταία εποχή οι άνθρωποι θα αναπτύξουν μεγάλη τεχνική
ικανότητα σε όλα τα πράγματα. Θα κατασκευάζουν κάθε λογής μηχανές, οι οποίες θα
εκτελούν όλες τις δουλειές όπως τα ζωντανά ζώα και οι νοήμονες άνθρωποι. Με αυτό
τον τρόπο όμως θα μείνουν πολλοί άνεργοι και η ανθρώπινη δυστυχία θα φθάσει σε
απίστευτα ύψη. Συν τω χρόνω οι άνθρωποι με τις εφευρέσεις τους θα κάνουν τέτοια
κατάχρηση της φύσης, που στο τέλος αυτή αναγκαστικά θ’ αρρωστήσει. Τότε είναι
βέβαιο ότι θα επέλθει η τιμωρία σαν συνέπεια, γιατί με τη θέλησή τους θα κάνουν
κακό. Όμως η τιμωρία δεν θα αποτελεί θέλημα Θεού, αλλά συνέπεια της ανθρώπινης
ιδιογνωμοσύνης...».
...«Αν θέλουν οι άνθρωποι, εκείνη την εποχή να έχουν πάλι τον κατακλυσμό,
αρκεί να κάνουν εκσκαφές και στοές στα βουνά. Έτσι θα ανοίξουν το δρόμο στα

υπόγεια κοιτάσματα του νερού. Αν θέλουν να δουν ολόκληρη τη γη τυλιγμένη σε
φλόγες, αρκεί να καταστρέφουν συστηματικά όλα τα δάση. Έτσι τα πνεύματα της
φύσης θα πολλαπλασιασθούν τόσο πολύ που η γη θα τυλιχθεί ξαφνικά από έναν
καταιγισμό κεραυνών. Θα είμαι όμως Εγώ που θα τιμωρώ με αυτή τη φωτιά τους
ανθρώπους; Το ξέρω ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, ωστόσο δεν μπορώ να παρέμβω
με την Παντοδυναμία Μου εμποδίζοντάς τα, παρά μόνο διδάσκοντας τους
ανθρώπους...».
...«Μη σκεφθείτε όμως ότι τάχα είναι θέλημα του Θεού και συνεπώς είναι όλα
προκαθορισμένα! Παρ’ όλα αυτά θα γίνει ακριβώς όπως τον καιρό του Νώε: Οι
άνθρωποι θα κάνουν διαρκώς μεγαλύτερη κατάχρηση των πολυάριθμων γνώσεων και
ικανοτήτων που θα έχουν αποκτήσει. Έτσι θα επισύρουν εκούσια επάνω τους κάθε
είδους κρίσεις από τα βάθη της πλάσης Μου και στο τέλος επάνω σε όλη τη γη. Γι’
αυτό σας λέω πως όποιος πάει γυρεύοντας, του αξίζει ό,τι παθαίνει. Οι σκληρές
συνέπειες που συνεπάγεται η τυφλή ύβρις δεν προέρχονται από τη θέλησή Μου, παρά
είναι αποτέλεσμα του αμετάβλητου Νόμου που διέπει την αιώνια θεία Τάξη και ο
οποίος δεν μπορεί ποτέ να καταργηθεί...».
...«Όλα θα βρίσκονται τότε μέσα σε τέλειο χάος και αναρχία. Θα γίνεται πόλεμος
με τις πέννες, πόλεμος με άδειες τσέπες, πόλεμος με ληστές και κλέφτες, σαν μια
ευλογία του κομμουνισμού. Στη συνέχεια αληθινός πόλεμος με τα όπλα, πόλεμος με
την ανέχεια, πόλεμος με την ακολασία και πόλεμος με την ηθικότητα, πόλεμος με το
διάβολο, πόλεμος με τον ίδιο τον εαυτό, πόλεμος με την ανθρωπότητα, πόλεμος με τη
θρησκεία, πόλεμος με την εγκόσμια δοκησισοφία, ακόμη και πόλεμος με τον ίδιο το
θάνατο!...
Εγώ όμως θα πάρω κρυφά την ελευθερία και θα θέσω ένα τέλος σε αυτόν το
φαύλο κύκλο. Κι αυτό θα είναι το κύκνειο άσμα αυτού του απερίγραπτα ανόητου
ανθρώπινου γένους!
Η επικείμενη καθαρτήρια κρίση
«Η αγάπη και η αληθινή πίστη θα σβήσουν ολοκληρωτικά. Στη θέση τους θα
επιβληθεί με τη βία μια λανθασμένη πίστη. Η αγνή διδασκαλία Μου θα εκφυλισθεί σε
μια χιλιαπλάσια ειδωλολατρία. Γι’ αυτό, το σκοτάδι, η αλαζονεία και η εγωλατρεία
δεν πρόκειται να εξαφανισθούν πριν τον καιρό της μεγάλης Κρίσης που θα καθαρίσει
ξανά τη γη με τη φωτιά».
Αυτά τα προφητικά λόγια του Ιησού αποτελούν το θρησκευτικό κλειδί, για να
κατανοηθεί η κακοδαιμονία της εποχής μας, η οποία έχει χάσει τον εσωτερικό
σύνδεσμο με το Θεό. Η καθαρτήρια Κρίση θα είναι μια πνευματική φωτιά, μέσα από
την οποία θα εξαφανισθούν οι εσφαλμένες ή παραπλανητικές διδασκαλίες και θα
ξαναφωτισθεί η αληθινή διδασκαλία του Χριστού.
«Οι άρχοντες δεν θα υπολογίζουν τους ανθρώπους πάρα πάνω από ένα κοινό ζώο
και θα τους σφαγιάζουν εν ψυχρώ. Οι κακές και εντελώς σατανικές συνθήκες, θα
είναι η θεία δίκη που θα έχουν προκαλέσει οι άνθρωποι από μόνοι τους, η οποία θα
προκύψει από τη φωτιά της οργής των φτωχών που στο τέλος η καταπίεσή τους θα
έχει ξεπεράσει κάθε όριο...». Αυτή η προφητεία του Ιησού αποτελεί το κοινωνικό
κλειδί για τις συνέπειες από την παγκόσμια εξέλιξη της ανθρωπότητας, η οποία
πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην πλήρη υποδούλωση ή την ελευθερία της
ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Υποβόσκει ήδη σαν ψυχική φωτιά, η οποία απειλεί να μετατραπεί σε μια
καταστροφική πυρκαγιά, όταν ξεπερασθούν τα όρια της υπομονής εκατομμυρίων
ανθρώπων που δυστυχούν.
«Με τις φυσικές δυνάμεις που είναι ακόμη άγνωστες, οι άνθρωποι θα επιτύχουν
πολλά και θαυμαστά. Αλλά θα κάνουν διαρκώς μεγαλύτερη κατάχρηση των

πολυάριθμων ικανοτήτων που θα έχουν αποκτήσει. Έτσι θα επισύρουν επάνω τους
κάθε είδους κρίσεις από τα βάθη της πλάσης Μου».
Αυτή η τρίτη προφητεία του Ιησού, αποτελεί το επιστημονικό κλειδί για την
κατανόηση της κακοδαιμονίας που πλήττει την ατομική εποχή μας. Η δε Κρίση θα
αποκορυφωθεί με μια φυσική φωτιά, της οποίας η χωρίς προηγούμενο έκταση που θα
λάβει, μας είναι εντελώς αδιανόητη.
Τρεις φωτιές, μια πνευματική, μια ψυχική και μια φυσική, θα μετατρέψουν, η
κάθε μια στη σφαίρα της, καθετί αντιθεϊκό και εχθρικό προς τη ζωή σε καπνό και
στάχτη. Ωστόσο η Κρίση δεν είναι οργή Θεού, ούτε σημαίνει συντέλεια του κόσμου.
Αντίθετα αποτελεί μια πνευματική κοσμική στροφή προς μια εντελώς Νέα Εποχή της
ανθρωπότητας. Την εποχή αυτή θα τη χαρακτηρίζει το πνεύμα της Αγάπης, και σαν
επακόλουθο, η αφοσίωση στην Αλήθεια. Πώς θα μπορούσε όμως να έρθει η Νέα
Εποχή, εάν δεν καθαρισθεί προηγούμενα όλη η κόπρος του Αυγεία, στην οποία
φαίνεται να βυθίζεται όλο και περισσότερο από χρόνο σε χρόνο η ανθρωπότητα και
σε κάθε τομέα της ύπαρξής της; Είναι ήδη γνωστό ότι το εξωτερικό άγχος και το χάος
στον κόσμο αντικαθρεπτίζει απλά την εσωτερική αναταραχή των ανθρώπων.
Η άρνηση του Θεού και σαν συνέπεια η κατάρρευση της ιερότητας της
ανθρώπινης ζωής, δημιούργησαν μεταξύ άλλων κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες
αποτυπώνουν πιστότατα τη γήινη αλλά και την ψυχική ερήμωση της ανθρωπότητας.
Συχνά αναφέρεται η ρήση του Χριστού πως όποιος δίνει μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβει.
Το βαθύτερο νόημα αυτών των λόγων δεν είναι απλά μια προειδοποίηση για τις
συνέπειες του φόνου. Διότι οι άνθρωποι πληγώνουν ο ένας τον άλλον και
αλληλοσφαγιάζονται εξίσου με ψυχικά όπλα, όπως η απληστία και η εξουσιομανία, ο
φθόνος και το μίσος, η ασπλαχνία και η καταπάτηση των δικαιωμάτων των
συνανθρώπων τους.
Όσον αφορά τώρα τις προφητείες του Λόρμπερ που αναφέρονται στην ίδια την
εξέλιξη της Κρίσης, παρατηρούμε τα εξής: Οι προφητείες του Ιησού Χριστού
επαναλαμβάνουν συνεχώς σαν το χρονικό σημείο πραγματοποίησής τους «λίγο πριν
συμπληρωθούν δυο χιλιάδες χρόνια απο τώρα». Αυτή η αναφορά γίνεται τουλάχιστον
τριάντα φορές στο «Μεγάλο Ευαγγέλιο».
Η κρίση στην οποία θα υποβληθούν και τα τρία βασίλεια της φύσης καθώς και
ολόκληρη η ανθρωπότητα, χαρακτηρίζεται ως οικουμενική. Από την εσωτερική
σύσταση του κάθε ατόμου θα κριθεί αν η κρίση θα αποτελέσει γι’ αυτό ευλογία
οδηγώντας το στην οριστική λύτρωση, ή εάν θα φέρει τη σωματική, αν όχι και την
ψυχική εξόντωσή του· εξ ου και η ρήση για το «διαχωρισμό των πνευμάτων», των
εριφίων από τα πρόβατα. Συγκλονιστική είναι επίσης η πρώτη από τις επόμενες
προφητείες σύμφωνα με την οποία μετά βίας το ένα τρίτο των καρπών (=της
ανθρωπότητας) θα φθάσει στην απαραίτητη ωριμότητα, ενώ τα άλλα δύο τρίτα θα
υποβληθούν σε μια αποσυνθετική διαδικασία μετασχηματισμού.
Αυτό υποδηλώνει συμβολικά πόσο δραματικά θα είναι τα πράγματα που θα
συμβούν στην ίδια την ανθρωπότητα, όπως αναφέρονται εξάλλου και στο κατά
Ματθαίον Ευαγγέλιο.
...«Ενα είδος καθαρτήριας φωτιάς θα αποτελεί το γεγονός ότι ήδη αιώνες πριν την
τελευταία Κρίση, θ’ αφυπνίζω όλο και πιο φωτισμένους οραματιστές, προφήτες και
υπηρέτες Μου (σ.σ.: τον Μπαίμε, τον Σβέντεμποργκ, το Λόρμπερ κ.ά.). Αυτοί οι
άνθρωποι θα διδάσκουν αληθινά και καθαρά το Λόγο Μου στους ανθρώπους. Έτσι
θα τους απελευθερώσουν από τις κάθε λογής πλάνες και ψεύδη, τα οποία θα γίνουν
σύντομα η αιτία να εξαφανισθούν οι διάφοροι ψευδοπροφήτες και ψεύτικοι ιερείς του
ονόματος Μου...».
...«Στη μεταγενέστερη εποχή, θα αφυπνισθούν και πάλι προφήτες, λίγο καιρό πριν
μια μεγάλη κρίση. Εκείνοι δεν πρόκειται να κάνουν θαύματα. Θα δρουν απλά με τον
αγνό λόγο, χωρίς να λαμβάνουν εμφανώς άλλη αποκάλυψη εκτός από αυτή του
ζωντανού εσωτερικού Λόγου μέσα από τα συναισθήματα και τις σκέψεις της καρδιάς

τους. Τον καιρό εκείνο των τελευταίων οραματιστών και προφητών, τη γη θα την
απειλεί μια συμφορά δίχως προηγούμενο. Μερικοί θα ακούσουν αυτούς τους
απεσταλμένους Μου και θα καλυτερέψουν. Όμως ο πολύς κόσμος θα θεωρήσει ότι
πρόκειται για αερολογίες παρανοϊκών και δεν θα τους πιστέψει, όπως γινόταν και με
τους παλιούς προφήτες...».
...«Σε μια μελλοντική μεγάλη καθαρτήρια κρίση, θα δώσω ένα τέλος στην πόρνη
της Βαβέλ με μια καταστροφή όπως έγινε τον καιρό του Νώε. Θα συμβούν μεγάλα
σημεία στη γη, στη θάλασσα και στον ουρανό. Θα στείλω προφήτες οι οποίοι θα
προφητεύουν μέσω του Λόγου Μου και θα προαναγγέλλουν την επικείμενη
καταστροφή. Αλλά οι υπερφίαλοι άνθρωποι θα τους ειρωνεύονται και θα γελούν μαζί
τους περνώντας τους για τρελούς. Αυτό όμως θα είναι το πιο σίγουρο σημάδι ότι η
μεγάλη Κρίση πλησιάζει και θα εξολοθρεύσει όλους τους κακούργους με τη φωτιά
της. Εξάλλου τον ίδιο καιρό ορισμένοι νέοι θα τα βλέπουν σε οράματα και οι
υπηρέτριές Μου θα προφητεύουν αυτά που θα γίνουν. Και αυτό θα είναι σωτηρία για
όσους ακούγοντάς τα καλυτερέψουν και μετανοήσουν πραγματικά...».
...«Έχω θέσει ένα όριο για όλα τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο. Όταν η κακία
πάρα πολλών ανθρώπων θα έχει φθάσει στο άκρο άωτο, θα συντομέψω το χρόνο που
η ασυδοσία τους θα μένει ατιμώρητη, για χάρη των λίγων εκλεκτών Μου. Από μόνοι
τους θα επιφέρουν την καταδίκη τους που θα τους καταπιεί εμπρός στα μάτια των
δικαίων. Ακριβώς όπως έγινε σε μικρή κλίμακα τον καιρό του Νώε, του Αβραάμ και
του Λωτ, θα ξαναγίνει σε τεράστια κλίμακα τότε. Οι αρνησίθεοι και οι υπερφίαλοι
απατεώνες και καταπιεστές θα σαρωθούν από προσώπου γης, ενώ πιστοί και φτωχοί
θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει. Όταν κάποτε η καταπίεση θα ξεπεράσει κάθε
όριο, με αποτέλεσμα οι φτωχοί άνθρωποι να βρέχουν το χώμα της γης με τα δάκρυά
τους, τότε θα είναι κοντά η μεγάλη πνευματική άνοιξη. Κι αυτό θα συμβεί πριν
συμπληρωθούν δύο χιλιάδες χρόνια απο τώρα Τότε θ’ αφήσω να γίνει ένας γιγάντιος
διαχωρισμός σε όλη τη γη, ώστε στο τέλος θα μείνουν μόνο όσοι είναι καλοί και
αγνοί άνθρωποι...».
...«Προς το τέλος της περιόδου που σας ανέφερα, θα αφυπνίζω όλο μεγαλύτερους
προφήτες. Παράλληλα οι κρίσεις θα πληθαίνουν και θα διαρκούν όλο και
περισσότερο. Θα γίνονται μεγάλοι σεισμοί και τα στοιχεία της φύσης θα προκαλούν
τρομακτικές καταστροφές. Επίσης πόλεμοι, ακρίβεια, πείνα και πολλά άλλα δεινά θα
έρχονται απανωτά. Επί πλέον θα εξαπλωθούν επιδημικές αρρώστιες όσο δεν έχει
ξαναγίνει στην ανθρωπότητα. Η πίστη με ελάχιστες εξαιρέσεις θα σβήσει, ενώ η
αγάπη θα παγώσει τελείως από την ψυχρότητα της αλαζονείας. Προφήτες και ειδικά
σημάδια στο στερέωμα θα προειδοποιήσουν τους ανθρώπους, αλλά οι εγκόσμιοι
δοκησίσοφοι θα τα αποδίδουν στις τυφλές δυνάμεις της φύσης, θεωρώντας τα απλά
σαν ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα...»
...«Στο τέλος, με την (σ.σ. πνευματική) επιστροφή Μου σ’ αυτή τη γη, θα συμβεί
η πιο μεγάλη Αποκάλυψη. Πριν από αυτό όμως θα προηγηθεί μια τεράστια,
τρομακτική κρίση, την οποία θα ακολουθήσει ο γενικός διαχωρισμός των ανθρώπων
του κόσμου, μέσω της φωτιάς και των αποτελεσμάτων της. Έτσι στη συνέχεια θα
μπορώ να εγκαταστήσω στη γη ένα νέο φυτώριο για αληθινούς ανθρώπους. Από
τώρα και μέχρι να συμβεί αυτή η μεγάλη Κρίση, θα περάσουν λιγότερα από δύο
χιλιάδες χρόνια. Θα είναι προφανώς η πρώτη τέτοια αλλά συνάμα και η τελευταία
Κρίση πάνω σε αυτή τη γη. Από εκεί και στο εξής θα έρθει ο παράδεισος στη γη
σας...».
...«Εκείνον τον καιρό οι άνθρωποι θα αδιαφορούν για τις προειδοποιήσεις που θα
τους δίνουν όσοι θα έχω αφυπνίσει. Αλλά εγώ θα αφήσω τον κόσμο με τα χαϊδεμένα
παιδιά του να γίνουν παρανάλωμα του πυρός. Ωστόσο γι’ αυτή την καταστροφική
φωτιά θα ευθύνονται κυρίως οι ίδιοι οι αμετανόητο άνθρωποι. Αυτή θα είναι η
τελευταία Κρίση σε αυτή τη γη”.

...«Όλοι όσοι θα μείνουν αφοσιωμένοι σε Εμένα με αληθινή πίστη και έμπρακτη
αγάπη, δεν πρόκειται να πειραχθούν από την Κρίση. Γιατί Εγώ ο Ίδιος θα πάρω ένα
ξίφος και θα τους οδηγώ στη μάχη. Εμπρός στο σπαθί Μου θα αναγκάζεται να
υποχωρεί ο καθένας και το όνομά του θα είναι «Εμμανουήλ» (=ο Θεός μαζί μας). Η
κόψη του θα είναι η Αλήθεια και το βάρος του η Αγάπη που προέρχεται από το Θεό,
τον Πατέρα των αφοσιωμένων παιδιών του...».
Προφητείες που κατέγραψε η Μπέρτα Ντούντε μέσω του «εσωτερικού Λόγου»
Η Μπέρτα Ντούτε (1891-1965) κατέγραψε από το 1937 έως το 1965 πάνω από
9.000 προφητείες, οι οποίες της μεταδόθηκαν μέσω του «εσωτερικού Λόγου», όπως
και στην περίπτωση του Γιάκομπ Λόρμπερ. Αυτές τις δύο προφητικές μορφές τις
χωρίζουν περίπου εκατό χρόνια παγκόσμιας ιστορίας, κατά τα οποία είναι εμφανής η
κλιμάκωση της πορείας της ανθρωπότητας προς την τελευταία φάση της
αποκάλυψης. Για το λόγο αυτό το κέντρο βάρους των δύο διδασκαλιών είναι
διαφορετικό. Συγκεκριμένα στην Μπέρτα Ντούντε αφορά την είσοδο στην τρίτη
χιλιετία, τη μεταμόρφωση της γης και τη Νέα Εποχή. Γι’ αυτό η δεύτερη
χαρακτηρίζεται δικαιωματικά ως η «προφήτης της εποχής του τέλους».
Ο σκοπός της προαγγελίας των επερχόμενων καταστροφών
«Μόνο ένας καθαρά πνευματικός σύνδεσμος δίνει τη δυνατότητα να ανασηκώσει
κανείς το πέπλο με το οποίο έχει καλύψει ο Θεός όλα όσα θα γίνουν στο μέλλον.
Κανονικά ο άνθρωπος πρέπει να μη γνωρίζει τη μελλοντική του μοίρα, ώστε να
μπορεί να αυτοδιαμορφωθεί σύμφωνα με τη θεϊκή θέληση χωρίς κανέναν επηρεασμό.
Δεν θα ήταν άλλωστε καν απαραίτητο να του προαναγγελθούν μελλοντικά γεγονότα, εάν
ο ίδιος ενδιαφέρεται σοβαρά να κατακτήσει την ψυχική ωριμότητα. Εάν όμως δίνει
ελάχιστη μόνο προσοχή στην ωρίμανση της ψυχής του, τότε διατρέχει τον κίνδυνο να
μην ζει επωφελώς τη ζωή του, οπότε πρέπει να προειδοποιηθεί με κάποιο τρόπο και να
του επιστήσουν την προσοχή σε αυτό τον κίνδυνο. Θα πρέπει να πληροφορηθεί για τη
δυνατότητα ενός τέλους ώστε να αφυπνισθεί μέσα του η αίσθηση της ευθύνης. Και
ταυτόχρονα θα πρέπει να αμφισβητηθεί η διάρκεια ύπαρξης όλων όσων τον
περιτριγυρίζουν ή γεμίζουν τις σκέψεις και τις επιδιώξεις του. Πρέπει επομένως να
βρεθεί αντιμέτωπος με τη δυνατότητα να καταρρεύσει ξαφνικά ο γήινος κόσμος ώστε να
αναγνωρίσει ότι βαδίζει σε λανθασμένο δρόμο.
Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός αφήνει τους ανθρώπους να λάβουν γνώση για τα
επερχόμενα γεγονότα. Τους δίνει να λάβουν γνώση σχετικά με το τι έχει αποφασίσει η
Σοφία Του ως προς τη σωτηρία αυτών των ανθρώπων που αδρανούν σχεδόν τελείως
ως προς την ανώτερη εξέλιξη της ψυχής τους. Χρησιμοποιεί την οδό ενός καθαρά
πνευματικού συνδέσμου για να πληροφορήσει τους ανθρώπους, μια και δεν είναι
δυνατόν διαφορετικά, εφόσον δεν πρέπει να περιορισθεί η ελευθερία της βούλησής
τους.
Τα αποτελέσματα που προέρχονται από έναν τέτοιο καθαρά πνευματικό σύνδεσμο
μπορούν να γίνουν πιστευτά ή και να απορριφθούν από τον καθένα ως αναξιόπιστα.
Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος προαναγγελίας κατά τον οποίο ο Θεός θα απευθυνόταν
φανερά στους ανθρώπους, θα προξενούσε κατ’ ανάγκη φόβο, πράγμα που θα τους
έβλαπτε περισσότερο παρά θα τους ωφελούσε στην πορεία της ζωής τους.
Κατά συνέπεια πρέπει τα επικείμενα γεγονότα να αναγγελθούν κατά έναν τέτοιο
τρόπο στους ανθρώπους, που να τους αφήνει την ελευθερία να τα πιστέψουν ή όχι.
Είναι ανάγκη μεν να προειδοποιηθούν, αλλά να μην υποχρεωθούν δια της βίας ν’
αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Θα πρέπει απλά να λάβουν υπ’ όψιν τους τη
δυνατότητα να συμβεί ένα τέτοιο εξαιρετικά ασυνήθιστο γεγονός και να λάβουν από
μόνοι τους θέση μετά σε σχέση με αυτό.

Για το λόγο αυτό πρέπει οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφυπνιστεί και επιλεγεί από
τον Θεό, να πληροφορηθούν σχετικά με τέτοια μελλοντικά γεγονότα δια της
πνευματικής οδού και να τα μεταφέρουν στους συνανθρώπους τους.
Σε αυτή την περίπτωση, εκείνοι είναι απόλυτα ελεύθεροι να τα πιστέψουν και να
προετοιμαστούν ανάλογα, ή να τα απορρίψουν. Ποτέ ωστόσο δεν αφήνει ο Θεός να
συμβεί ένα ασυνήθιστο γεγονός στην ανθρωπότητα χωρίς να την προειδοποιήσει
προηγούμενα.
Είναι βέβαιο πως η προειδοποίηση του Θεού θα εκπληρωθεί και μάλιστα, τόσο
περισσότερο βέβαιο είναι, όσο λιγότερο πιστεύουν οι άνθρωποι οι οποίοι παραμελούν
εντελώς τον πραγματικό προορισμό τους για τον οποίο βρίσκονται στη γη.
Η αναγκαιότητα μιας θείας επέμβασης αυτό τον καιρό είναι ολοφάνερη, δεδομένου
ότι δεν δίνεται καμία απολύτως σημασία στην ανώτερη εξέλιξη της ψυχής. Γιατί ο
άνθρωπος επιδιώκει πλέον αποκλειστικά τον επίγειο στόχο του που έχει θέσει από
μόνος του στον εαυτό του, γήινες απολαύσεις και τη σωματική του ευεξία. Σαν συνέπεια
θα αρνείται κάθε πνευματική υπόδειξη ώστε παρ’ όλες τις προειδοποιήσεις και τις
προτροπές, θα βρεθεί εντελώς απροετοίμαστος όταν εκπληρωθούν αυτές οι
προαγγελίες. Κι όμως αυτές οι προαγγελίες αντιστοιχούν στην αλήθεια, γιατί κατ’
εντολή του Θεού ανακοινώθηκαν στην ανθρωπότητα.
Γι’ αυτό στα χρόνια που έρχονται οι προφητείες θα εκπληρωθούν. Ένα τεράστιο
καταστροφικό φυσικό συμβάν θα ταρακουνήσει τους ανθρώπους για να τους βγάλειαπό
τη νωθρότητα και την αδιαφορία τους, από μια ζωή χωρίς πίστη και από τον
πνευματικό λήθαργο, ο οποίος σημαίνει αφάνταστους κινδύνους για την ψυχή».
Προφητεία της Μπέρτα Ντούντε από τις 23.5.1941

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ *
Το φαινόμενο της ενόρασης και των προφητικών αποκαλύψεων δεν είναι εδώ το
αντικείμενο μας και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αναλυθεί εξαντλητικά.
Για το θέμα αυτό υπάρχουν πολλά άλλα βιβλία μεταξύ των οποίων θα
αναφέρουμε ενδεικτικά τα βιβλία «Πνευματικοί Κόσμοι», «Το Μέλλον Είναι Τώρα»
και «Προφητείες Γύρω από το 2000» όπου το αντικείμενο αυτό ερευνάται σε βάθος.
Επιπλέον, εδώ και δεκαετίες έχουν δημοσιευτεί πολλές εργασίες επιστημόνων που
έχουν προβεί σε πειράματα, στα οποία αποδεικν ύεται η ύπαρξη ενορατικών
ικανοτήτων. Από παραψυχολογικές έρευνες γνωρίζουμε λ.χ. ότι όσο πιο

βαρυσήμαντο είναι ένα μελλοντικό γεγονός, τόσο συχνότερα αναδύεται από το
ασυνείδητο των ανθρώπων με τη μορφή της προαίσθησης, των ονείρων κ.ά.
Τα επόμενα κεφάλαια απευθύνονται στον αναγνώστη που ή διαθέτει ήδη μία
προπαιδεία στο θέμα των προφητειών ή είναι ανοιχτός και διατεθειμένος να
κατατοπιστεί σχετικά μέσω των κατάλληλων βιβλίων. Αντίθετα, τα παρακάτω
κεφάλαια δεν ενδείκνυνται για τον αναγνώστη που απορρίπτει κατηγορηματικά ότι
υπάρχει η δυνατότητα να δει κανείς (ή να «ακούσει») μελλοντικά γεγονότα ή ότι
υπάρχουν δεκτικοί άνθρωποι -όπως ήταν π.χ. οι βιβλικοί προφήτες- που μπορούν να
συλλάβουν και να μεταφέρουν το θεϊκό λόγο στους άλλους.
Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι γεμάτες με προφητικά κείμενα. Στην
παλαιοχριστιανική εκκλησία το χάρισμα της προφητείας ήταν αναγνωρισμένο και
αποτελούσε αυτονόητη πραγματικότητα.
«Μην περιφρονείτε τις προφητείες», λέγεται στην Α΄ επιστολή προς τους
Θεσσαλονικείς.
Στη σημερινή ορθολογιστική εποχή σχεδόν κανένας δεν τις παίρνει ιδιαίτερα στα
σοβαρά. Τις προφητείες στα ιερά κείμενα τις εξηγούν σαν απλές απειλές τιμωρίας, ή όταν
έχουν εκπληρωθεί στο μεταξύ, τότε θεωρούν ότι τις έβαλαν εκ των υστέρων στο στόμα των
υποτιθέμενων προφητών οι μεταγενέστεροι συντάκτες των κειμένων.
Όμως το προφητικό χάρισμα δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει, αφού ο Δημιουργός δεν έπαψε
ποτέ να επικοινωνεί με τα δημιουργήματά του. Ανάμεσα σε πολλά ονόματα πιο «σύγχρονων»
προφητών θα αναφέρουμε ενδεικτικά το όνομα της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν (1098-1179),
του Γιάκομπ Λόρ μπερ (1800-1864) και της Μπέρτα Ντούντε (1891-1964).
Ενώ η πρώτη έχει αρχίσει τελευταία να γίνεται ευρύτερα γνωστή, κυρίως λόγω των
πληροφοριών που μας κληροδότησε αναφορικά με τις φυσικές θεραπείες, οι άλλοι δύο
προφήτες είναι σχετικά λίγο γνωστοί. Ένας κύριος λόγος γι’ αυτό είναι η εχθρική στάση των
εκκλησιών απέναντι τους, δεδομένου ότι αυτά που έγραψαν οι δυο τους για την εξέλιξη του
χριστιανικού κόσμου και για το ρόλο των εκκλησιών δεν είναι καθόλου κολακευτικά.
Είναι λογικό ότι και μετά την εποχή του Ιησού Χριστού, ο Θεός δεν έπαψε να διοχετεύει
το λόγο του στους προφήτες. Ούτε μπορεί να διανοηθεί κανείς ότι την παραμονή των πιο σημαντικών, καταλυτικών γεγονότων στην ιστορία της Γης, θα αφήσει την ανθρωπότητα
απροειδοποίητη ώστε να μην ξέρει τι την περιμένει.
Εξυπακούεται βέβαια ότι όταν υπάρχουν αληθινοί προφήτες θα υπάρχουν επίσης πολλοί
ψεύτικοι. Γι’ αυτό και ο Ιησούς μιλώντας για τις έσχατες ημέρες προειδοποίησε για τη δράση
των ψευδοπροφητών. Διοχετεύοντας μια πληθώρα ψεύτικων προφητειών για την έσχατη
εποχή, ο Αντίθεος θέλει να θολώσει τα νερά και να μπερδέψει τους ανθρώπους ώστε να μην
ξέρουν τι να πιστέψουν.
*Αποσπάσματα από τα βιβλία : “Τα σημεία των καιρών” (ΣτΚ), “Η Πατρίδα της Ψυχής” (Ψυχή), “Το Μέλλον
είναι τώρα” (Μέλλον) , “Η Εσωτερική Ζωή” (Ζωή) , “Η Επιστροφή του Χριστού” (Επ.Χρ.) εκδόσεις Πύρινος
Κόσμος.

Σύμφωνα με τις εμπειρίες χριστιανών μυστικιστών και επίσης μέσω του θεϊκού
προφητικού λόγου, είναι γνωστό ότι μία αποκάλυψη μπορεί να δείχνει φαινομενικά
ότι προέρχεται από μία αγνή, ουράνια πηγή, όμως στην πραγματικότητα να αποτελεί
μια απάτη από το χώρο του κακού.
Το δε πανούργο στην υπόθεση βρίσκεται στο ότι μία τέτοια αποκάλυψη δεν είναι
απαραίτητα τελείως ψευδής. Αλλά συνήθως το ψέμα βρίσκεται διάσπαρτο ανάμεσα
στην αλήθεια προκειμένου να παραπλανηθεί ο άνθρωπος που την αναζητεί. Έτσι, για
παράδειγμα, ο Σατανάς και οι υπηρέτες του εμφανίζονται σε ανθρώπους όχι μόνο σαν
υποτιθέμενοι άγιοι ή άγγελοι, αλλά και με τη μορφή της Παναγίας ή και του ίδιου του
Χριστού.
(Τα κριτήρια για να αναγνωρίζει κάποιος εάν μία αποκάλυψη είναι αληθινή ή
ψευδής, ο αναγνώστης μπορεί να τα βρει μεταξύ άλλων στα αντίστοιχα κεφάλαια του
βιβλίου «Οι Πνευματικοί Κόσμοι»).
Επομένως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεχόμαστε άκριτα σαν αληθινό κάθε
κείμενο ή όραμα που ισχυρίζεται ότι πρόκειται για αποκάλυψη του Θεού. «Να

ελέγχετε τα πάντα και να κρατάτε μόνο το καλό!» λέει η προτροπή προς
Θεσσαλονικείς. Οπωσδήποτε η οριστική απόδειξη ότι μία προφητεία είναι αληθινή
παρέχεται μόνο όταν εκπληρωθεί.
Ως εκ τούτου η κοσμοαντίληψη, το πιστεύω ενός ενορατικού ή τα πνεύμα της
εποχής του, αποτελούν παράγοντες που μπορούν είτε να επιτρέψουν να
παρεισφρύσουν λάθη στη σύλληψη ή στην ερμηνεία ενός οράματος. Πάντοτε το
άγνωστο παρουσιάζεται στηριζόμενο πάνω σε ένα υπόβαθρο από γνωστά στοιχεία,
αφού ο ανθρώπινος νους προσπαθεί μόνιμα να το εντάξει σε ένα ήδη υφιστάμενο
σύστημα που ακολουθεί για να αντιλαμβάνεται και να ταξινομεί τις νέες
πληροφορίες.
Μία άλλη πιθανότητα λάθους πάλι οφείλεται στο ότι πολλές φορές βλέπει
κάποιος αποσπασματικές εικόνες από το μέλλον χωρίς συνάρτηση μεταξύ τους ή
χωρίς να είναι στη σωστή αλληλουχία.
Σε γενικές γραμμές, από εμάς έχει γίνει προσπάθεια να συμπεριληφθούν οι πιο
σημαντικές πηγές, αλλά και ορισμένες λιγότερο γνωστές προφητείες για τα
επερχόμενα γεγονότα. Βεβαίως δεν αποκλείεται μεταξύ αυτών να συγκαταλέγονται
επίσης πηγές αμφίβολης ή σκοτεινής πνευματικής προέλευσης. Πάντως συνειδητά
δεν συμπεριλάβαμε προβλέψεις για το μέλλον που προέκυψαν με αστρολογικούς
υπολογισμούς, με καββαλιστικές μεθόδους ή με μαντικές μεθόδους που βασίζονται
στη χρήση κάποιων βοηθητικών μέσων όπως π.χ. οι ρούνοι, η οιωνοσκόπηση, τα
ταρώ κ.λπ. Καταβλήθηκε προσπάθεια να επιλέξουμε φερέγγυες προφητικές πηγές·
όμως δεν αποκλείεται η πιθανότητα ορισμένοι λιγότερο γνωστοί ενορατικοί να είναι
επηρεασμένοι ή να αντιγράφουν από τους πιο γνωστούς ή, όπως προαναφέρθηκε, να
έχουν σκοτεινά κίνητρα ή αμφίβολους εμπνευστές από το χώρο των πνευμάτων.
Τέλος, τα τελικά κριτήρια για τη διάκριση της ποιότητας κάθε πνεύματος
παραμένουν αυτά που περιγράφονται στη Βίβλο ή που έχουν συμπληρωθεί από
νεότερα φερέφωνα του Θεού, όπως ο Εμάνουελ Σβέντενμποργκ, ο Γιάκομπ Λόρμπερ
ή η Μπέρτα Ντούντε.
Ένας άλλος παράγοντας που μειώνει την αξιοπιστία των προρρήσεων είναι οι
χρονολογίες που αποδεικνύονται λανθασμένες. Το να θέλει κάποιος να προβλέψει
πότε ακριβώς θα συμβεί ένα συνταρακτικό γεγονός φυσικά είναι ανθρώπινο· όποιος
έχει εμβαθύνει έστω και λίγο στο θέμα των προφητειών ξέρει από ιδία πείρα πόσο
μεγάλος είναι ο πειρασμός να θέλει να υπολογίσει κανείς με ακρίβεια μία ορισμένη
χρονολογία.
Αλλά αυτός ο δρόμος δεν έχει την έγκριση του Θεού, όπως ξέρουμε τόσο από τη
Βίβλο όσο και από τις νέες αποκαλύψεις. Υπάρχει, ωστόσο, ένας επιτρεπτός δρόμος,
αυτός της επαγρύπνησης και της ανάλυσης των όσων συμβαίνουν ήδη ή διαγράφονται
στον ορίζοντα. Εάν παρατηρεί κάποιος τα προμηνύματα και τα συνοδευτικά
φαινόμενα που σύμφωνα με τις προφητείες προηγούνται των κυρίως γεγονότων,
μπορεί να συμπεράνει με αρκετά μεγάλη βεβαιότητα σε ποια φάση βρίσκονται οι
εξελίξεις. Σε μία τέτοια παρατήρηση των «σημείων των καιρών» και στην ανάλυσή
τους θα αυτοπεριοριστεί και αυτό το βιβλίο.
Το κύριο ρεύμα των προφητειών, όπου συμφωνούν πάρα πολλές πηγές, προλέγει
μία μεγάλη σειρά από τα ίδια συγκεκριμένα γεγονότα. Σημειωτέον ότι οι πιο πολλές
θεωρούμενες ως αξιόπιστες πηγές, συνήθως προλέγουν ομόφωνα το ίδιο γεγονός.
Επιπλέον, συχνά συμφωνούν επίσης ως προς την αλληλουχία των επιμέρους
επεισοδίων. Αλλά από την άλλη πλευρά πολλές πηγές αντιφάσκουν μεταξύ τους σε
σχέση με τα δευτερεύοντα, περιφερειακά συμβάντα που συνοδεύουν ένα κεντρικό
γεγονός. Πάντως σε γενικές γραμμές, μελετώντας τις προφητείες προβάλλει μία
μονοσήμαντη, σαφής εικόνα με κοινά χαρακτηριστικά. Εδώ θα παρουσιαστούν οι πιο
σημαντικές πηγές που αντιπροσωπεύουν το κύριο ρεύμα. Όπου εντούτοις υπάρχουν
ίσως ασάφειες ή διφορούμενες έννοιες, θα πρέπει ο αναγνώστης να προσανατολίζεται
με πυξίδα τον «εσωτερικό λόγο», το λόγο που αποκάλυψε ο Θεός. Γιατί θα πρέπει να

λάβουμε υπόψη μας ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι άνθρωποι που έχουν
οράματα από το μέλλον δεν μπορούν οι ίδιοι να εξηγήσουν «γιατί» και «από πού»
έχουν αυτή την ικανότητα. Από μόνοι τους δεν μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτή τη
«δεύτερη όραση» κατά βούληση. Εκτός αυτού υπάρχουν τεράστιες ποιοτικές
διαφορές ανάμεσα στην ικανότητα ενός ενορατικού και ενός άλλου.
Ο Λόρμπερ γράφει επίσης ότι απλοϊκοί άνθρωποι που ζουν απλά και φυσικά, λ.χ.
αγρότες, βοσκοί, γυναίκες που μαζεύουν βότανα, έχουν πολλές φορές τη δεύτερη
όραση. Σποραδικά βλέπουν λίγες ή και πολλές στιγμιαίες, αποσπασματικές εικόνες
από ένα πολύπλευρο γεγονός. Αλλά σπάνια μπορούν να εξηγήσουν οι ίδιοι τα
οράματά τους ή να τα εντάξουν σε ένα πλαίσιο σε σχέση με τις γενικότερες,
παγκόσμιες εξελίξεις. Γι’ αυτό το λόγο πολύ σπάνια έχουν δώσει τέτοιοι ενορατικοί
μια συγκεκριμένη χρονολογία εκπλήρωσης των προφητειών τους. Με το πέρασμα του
χρόνου, διάφοροι ερμηνευτές ωθούμενοι από πολλά και ποικίλα κίνητρα συνέλεξαν
και έβαλαν σε μία σειρά πολλές από αυτές τις διάσπαρτες αποσπασματικές
προφητείες. Έτσι προέκυψε σε αδρές γραμμές μία γενική εικόνα των εξελίξεων που
στις περισσότερες περιπτώσεις όμως είναι ασαφής ή παραμορφωμένη. Αυτό
οφείλεται αφενός στην υποκειμενική προσέγγιση του κάθε ερμηνευτή, και αφετέρου
στο γεγονός ότι ως επί το πλείστον οι ερμηνευτές ενδιαφέρονται μόνο για τα
εξωτερικά συμβάντα, για την επιφάνεια και όχι για το βάθος. Γιατί για να είναι
δημοφιλές ένα βιβλίο με προφητείες, δηλαδή για να πουλήσει πολλά αντίτυπα, πρέπει
να περιορίζεται συνήθως σε μία επιφανειακή παρουσίαση.
Εκείνο δε που λείπει κυρίως από τις επιπόλαιες παρουσιάσεις προφητειών είναι η
υψηλότερη εποπτεία του μεγάλου σχεδίου, του συνολικού πλέγματος των γεγονότων
όπου το κάθε γεγονός έχει την -κάθε άλλο παρά τυχαία- σημασία του. Με άλλα λόγια
εκείνο που λείπει ή δεν προβάλλεται αρκετά, είναι ο Θεός, μολονότι αυτός είναι η
πηγή κάθε αληθινής προφητείας. Παρ’ όλα αυτά σε πολύ λίγες συλλογές προφητειών
λαμβάνεται υπόψη η δική του εποπτεία τού γίγνεσθαι στον κόσμο μας. (ΣτΚ)

Ο εσωτερικός λόγος
«Έτσι μιλάει ο Κύριος για τον καθένα -και αυτό είναι αληθινό, βέβαιο και
αξιόπιστο: Όποιος θέλει να μιλήσει μαζί Μου ας έρθει σ’ Εμένα και Εγώ θα του
απαντήσω μέσα από την καρδιά του. όμως, μόνο όσοι είναι αγνοί και έχουν καρδιά
γεμάτη ταπεινοφροσύνη θα ακούσουν τον ήχο της φωνής Μου».
Η αρχή της πρώτης υπαγόρευσης
στον Ιάκωβο Λόρμπερ
μέσω του εσωτερικού Λόγου

Στο πρώτο έργο του Αυστριακού μυστικιστή Ιάκωβου Λόρμπερ (1800-1864), τη
«Θεία Οικονομία», που του δόθηκε ως αποκάλυψη, ο Θεός εξηγεί πως τρεις είναι οι
τρόποι με τους οποίους φανερώνει την ύπαρξή του και τη βούληση του στους
ανθρώπους. Συγκεκριμένα, μέσα από την τάξη και την ευνομία που επικρατεί στη

φύση, με την καθοδήγηση που δίνει μέσα στην πνευματική καρδιά του κάθε ανθρώπου
και, τέλος, με τη διδασκαλία του προς την ανθρωπότητα, με το θείο Λόγο.
Για το θείο Λόγο λέει επακριβώς:
«Από τον πρώτο άνθρωπο της γης ως αυτήν εδώ την ώρα, δεν πέρασε χρόνος
χωρίς να λάβουν οι άνθρωποι μια αποκάλυψη του Θεού. Και θα σας πω κάτι άλλο
ακόμα: Προφήτες θα υπάρχουν πάντα, μέχρι το τέλος του κόσμου, σε όλους τους
λαούς της γης, σε ό,τι και να πιστεύουν! Γιατί όταν θα έχουν κοπεί όλα τα άλλα
νήματα ανάμεσα σε ουρανό και γη, χάρη στους προφήτες θα μείνει ένας μυστικός
δεσμός, που καμιά σκοτεινή δύναμη δεν θα μπορεί να τον καταστρέψει».
Τούτο επιβεβαιώνεται εξάλλου τόσο από την πολιτική, όσο και από τη
θρησκευτική ιστορία όλων των λαών και όλων των εποχών. Όχι μόνο οι Ισραηλίτες
αλλά και οι αρχαίοι Κινέζοι, Ινδοί, Πέρσες, Αιγύπτιοι, Ελληνες και οι υπόλοιποι λαοί
της αρχαιότητας έλαβαν μεγάλες αποκαλύψεις, όπως τις γνωρίζουμε σήμερα ακόμη
από τα ιερά τους βιβλία. Και μέχρι τα νεότατα χρόνια ακόμη δόθηκαν επανειλημμένα
μεγάλα φωτεινά μηνύματα από τους μεγάλους προφήτες στις σημαδιακές στιγμές της
ιστορίας και από τους μικρότερους προφήτες στα μεσοδιαστήματα. Οι τελευταίοι
είχαν κάθε φορά την αποστολή να κρατήσουν ζωντανό το πνεύμα που είχαν
μεταδώσει οι μεγάλοι προφήτες.
Όπως όμως και αν αποκαλύπτεται ο Θεός, είτε μέσα από το βιβλίο της φύσης είτε
μέσα από τους απεσταλμένους του είτε μέσα από το πνεύμα του κάθε ανθρώπου,
αυτό γίνεται πάντοτε, λίγο ως πολύ, κεκαλυμμένα, μέσα από κάποιο περίβλημα. Οι
λόγοι είναι δύο. Αφ’ ενός, επειδή οτιδήποτε καθαρά πνευματικό πρέπει να επενδυθεί
με ένα χονδροφυή φλοιό, για να μπορεί να αφομοιωθεί στο γήινο επίπεδο, και
αφετέρου, ένεκα της περίφημης ελευθερίας της βούλησης.
Ένας ακόμη λόγος, γιατί ο Θεός και ο Λόγος του προσφέρονται σφραγισμένα με
επτά σφραγίδες, έχει να κάνει με τον υπέρτατο σκοπό της ζωής μας, την
τελειοποίηση. Εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό τόσο στην
ανεξάρτητη σκέψη και κρίση όσο και στη δραστηριότητα, στην ακαταπόνητη θέληση
και πράξη. Μ’ αυτή την έννοια, όλα όσα μας προσφέρουν η θεϊκή Αγάπη και Σοφία,
συμπεριλαμβανόμενου του θεϊκού Λόγου, στοχεύουν σε τελευταία ανάλυση να μας
παρακινήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.
«Το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να βρει το Θεό τόσο εύκολα και γρήγορα,
όπως θα το επιθυμούσαν μερικοί, έχει μία σοφή αιτία: αν οι άνθρωποι έβρισκαν χωρίς
κόπο αυτό που αναζητούσαν, πριν περάσει πολύς καιρός, το εύρημά τους θα έχανε
εντελώς την αξία του στα μάτια τους και δεν θα σκοτίζονταν πια ιδιαίτερα για να
ψάξουν παραπέρα”.
Για όλους αυτούς τους λόγους άλλωστε για να αποκαλυφθεί ο Θεός χρησιμοποιεί
κοινούς ανθρώπους της γης και όχι αιθέριες αγγελικές οντότητες. Η επικοινωνία αυτή
μεταξύ Ουρανού και γης γίνεται μέσα από τον αγνό πνευματικό σπινθήρα που
βρίσκεται σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Συγκεκριμένα, ο Θεός εμφυσεί στα αισθητήρια
όργανα της ψυχής του προφήτη, εντελώς απαλά και υπόκωφα, εικόνες, σκέψεις και
συναισθήματα, τα οποία είναι λίγο ως πολύ διαυγή και σαφή. Αυτά αναδύονται από
τη θεϊκή πηγή του πνεύματος, τη βαθιά συνείδηση και καταλήγουν στον εγκέφαλο για
να αρθρωθούν σε λόγο.
Σαν αποτέλεσμα, ο αποκαλυπτικός Λόγος του Θεού παρουσιάζει μία τεράστια
ποικιλία μορφής και περιεχομένου, για να καλύψει τις διαφορετικές ανάγκες και
ικανότητες αντίληψης των ανθρώπων. Η διάκριση των διαφόρων ειδών μπορεί να
γίνει μόνο με βάση το βαθμό καθαρότητας που τα χαρακτηρίζει σε σχέση με την
προέλευσή τους από τη θεϊκή πηγή.
Ό,τι πηγάζει από μία άδολη αγάπη για τον Θεό και το συνάνθρωπο, ό,τι διδάσκει
και πραγματώνει την αγάπη, προέρχεται από τις ουράνιες σφαίρες, είναι αληθινό,
καλό και θεϊκό. «Πάσα γραφή, που είναι εμπνευσμένη από τον Θεό, είναι ωφέλιμη
για τη διδασκαλία της Αλήθειας και τη διόρθωση των λαθών» (Τιμ. Β΄ 3,16).

Αντίθετα, ό,τι προέρχεται από μία αγάπη που κρύβει εγωιστικά, υπολογιστικά
κίνητρα, ό,τι υποθάλπει, προβάλλει ή προκαλεί μία τέτοια ιδιοτελή αγάπη, είναι
ψεύτικο, βλαβερό και αντίθεο. Ο ίδιος ο Ιησούς το διατύπωσε πεντακάθαρα με τα
παρακάτω λόγια: «Εκείνος που μιλάει από μόνος του (δηλαδή από την ανθρώπινη
φύση του), επιδιώκει τον έπαινο των άλλων για τον εαυτό του. Όποιος όμως
επιδιώκει τον έπαινο εκείνου που τον έστειλε, αυτός είναι αξιόπιστος και δεν υπάρχει
τίποτα ψεύτικο σ’ αυτόν» (Ιω. 7,18). Με άλλα λόγια, η προφητεία είναι ψεύτικη όταν
η προσωπικότητα ή τα μηνύματα του προφήτη προδίδουν έναν άνθρωπο ματαιόδοξο
και εγωιστή. Αντίθετα, είναι αυθεντική όταν επιδιώκει και διατρανώνει τη δόξα του
Θεού.
Ανάμεσα στις διάφορες μορφές αποκάλυψης με τις οποίες επικοινωνεί ο Θεός με
τους ανθρώπους, όπως είναι παραδείγματος χάρη τα όνειρα, τα οράματα, η
εμπνευσμένη σκέψη, ο γνωστός ως «εσωτερικός Λόγος» προσφέρει το μεγαλύτερο
βαθμό καθαρότητας και πιστότητας.
Ως «εσωτερικός Λόγος» ή “έμφυτος Λόγος” (Ιακώβου 1,21) εννοείται εκείνη η
μυστικιστική διαδικασία όπου το Θείο μιλά μέσα στον άνθρωπο. Μαρτυρίες γι’ αυτό
το μυστικιστικό βίωμα υπάρχουν στους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης και στα
κείμενα της Καινής Διαθήκης, τα οποία είναι καρπός της έκχυσης του Πνεύματος
πάνω από τους μαθητές του Χριστού. Τη ζωντανή επικοινωνία με τον Θεό όμως την
έχουν βιώσει επίσης όλοι οι μεγάλοι μυστικιστές, αλλά και αμέτρητοι αφανείς που
δεν καταγράφηκαν σε κανένα βιβλίο.
Για να συνομιλήσει ο άνθρωπος με τον Κτίστη του, πρέπει να καταδυθεί μέσα
στην καρδιά του: «Όταν εισχωρήσεις στο εσωτερικό σου, εισχωρείς μέσα στον Θεό,
γιατί Αυτός κατοικεί μέσα σου!» λέει ο Αυγουστίνος. Όλοι όσοι γνώρισαν την
αλήθεια Του και τη μέθεξη με την αγάπη Του ήταν αυτοί που αναζητούσαν το
διάλογο μαζί Του. Ένας από αυτούς, ο Γερμανός μυστικιστής Γιόχαν Αρντ, γράφει
για το άφατο και το ανέκφραστο αυτής της εμπειρίας: «Ό,τι και αν πω σχετικά, δεν
είναι παρά μία αμυδρή σκιά, γιατί το θησαυρό που νιώθω μέσα στην ψυχή μου δεν
μπορώ να τον εκφράσω· και αυτός ο θησαυρός είναι η φωνή και η ομιλία του αιώνιου
Λόγου μέσα στην ψυχή που αγαπά με θείο έρωτα».
Ωστόσο, η εσωτερική συνδιάλεξη μεταξύ Θεού και ψυχής δεν γίνεται μόνο με τα
λόγια. «Ο Θεός αφυπνίζεται με πολλούς τρόπους μέσα στην ψυχή» λέει ο Ισπανός
μυστικιστής και άγιος της Καθολικής Εκκλησίας, Ιωάννης του Σταυρού.
Αναμφισβήτητα όμως υπάρχουν και αυτοχαρακτηριζόμενες «θεϊκές
αποκαλύψεις» που στην πραγματικότητα πηγή τους δεν είναι ο Χριστός. Για το πώς
μπορεί να γίνει η διάκριση μεταξύ αυθεντικών θεϊκών αποκαλύψεων και μη
αυθεντικών, στην προφήτη της σύγχρονης εποχής, Μπέρτα Ντούντε (1891- 1965),
λέγονται τα εξής:
«Η πληθώρα των ‘‘θεϊκών αποκαλύψεων’’ που κατακλύζουν τους ανθρώπους
είναι άλλο ένα σημάδι σατανικής δράσης, καθώς αυτός προσπαθεί να αποδυναμώσει
τον αγνό Λόγο Μου χρησιμοποιώντας όχι μόνο παρόμοιο τρόπο μετάδοσης αλλά
ακόμη και τα δικά Μου λόγια, με σκοπό να φέρει σε σύγχυση τους ανθρώπους. Γι’
αυτό η ευαγγελική ρήση ‘‘θα χαρίσω το Πνεύμα Μου σε κάθε άνθρωπο’’ δεν πρέπει
να εννοηθεί έτσι που ο καθένας να νομίζει ότι ακούει τη φωνή Μου. Αλλά αυτό που
σημαίνει είναι ότι απλά κατευθύνω σύμφωνα με την αλήθεια τις σκέψεις εκείνων που
έχουν την επιθυμία να τη διδαχθούν. Και επίσης το ότι όπου είναι συγκεντρωμένοι
δύο ή τρεις μαζί βρίσκομαι και Εγώ ανάμεσά τους σημαίνει ότι εάν είμαι το
περιεχόμενο των συζητήσεών τους τότε τους εμπνέω Εγώ με το Πνεύμα Μου.
Βέβαια, ο καθένας μπορεί να Με ακούσει εσωτερικά να τον συμβουλεύω, εάν
Μου ζητήσει να τον καθοδηγήσω στο σωστό δρόμο. Ομοίως η ενέργεια του
Πνεύματος Μου είναι εμφανής στον κάθε άνθρωπο που διδάσκει εμπνεόμενος από
την αγάπη του για Μένα τον περίγυρό του και παρακινεί και τους άλλους ανθρώπους
να αγαπούν αληθινά. Μιλώ δηλαδή Εγώ μέσα από αυτόν τον άνθρωπο, αλλά αυτό

γίνεται πάντοτε με τον τρόπο που συνηθίζει να μιλά ο ίδιος και επομένως στην
περίπτωση αυτή δεν πρόκειται για το άκουσμα του ‘‘εσωτερικού Λόγου’’...» (“Η
Εσωτερική Ζωή”).
Το κοινό στοιχείο όλων των αποκαλύψεων του εσωτερικού Λόγου είναι ότι
γίνονται σε πρώτο πρόσωπο. Εφόσον ο πνευματικός σπινθήρας που βρίσκεται μέσα
στην καρδιά του ανθρώπου είναι ένα θείο τμήμα του μεγάλου «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ», το
συναίσθημα αυτό του Εγώ που έχει το πνεύμα εκφράζεται αντίστοιχα στο μήνυμα
που μεταβιβάζεται και, επομένως, σωστά αποδίδεται με αυτόν τον τρόπο από εκείνον
που το καταγράφει, δηλαδή έτσι ακριβώς όπως το νιώθει άμεσα η φωτισμένη του
ψυχή. Κι αν ακόμα κάποια «διάμεσα του Πατέρα», παρασυρμένα από την πίστη τους
και τους ευσεβείς τους πόθους, ξεγελούν τον εαυτό τους ως προς την πηγή των όσων
αντιλαμβάνονται, ωστόσο δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ανάμεσά τους βρίσκονται
και αληθινοί «μεσολαβητές του Πατέρα», στους οποίους η γνήσια religio, δηλαδή η
ένωση της γήινης συνείδησής τους με το Πνεύμα, τους χαρίζει, τουλάχιστον για
κάποιες χαρισματικές ώρες, τη δύναμη της προφητικής μετάδοσης της αλήθειας.
Κάθε σκέψη που εκπέμπεται από τον «Χριστό μέσα στον άνθρωπο» πρέπει να
διατρέξει το πεδίο της ψυχής του διαμέσου, προκειμένου να αποκτήσει γήινη
γλωσσική έκφραση. Επομένως, η ατομική ιδιαιτερότητα και η προσωπική ανάπτυξη
ενός ανθρώπου καθορίζει το βαθμό, στον οποίο εκείνος είναι ικανός να μεταδώσει το
«Λόγο» που έχει εσωτερικά αντιληφθεί. Για το λόγο αυτό και τα αποσπάσματα
συγχρόνων προφητειών που ακολουθούν, έχουν, ανάλογα με το δέκτη τους,
διαφορετική διαμόρφωση, που εκφράζεται μεταξύ άλλων και στην ευρύτερη ή πιο
περιορισμένη χρήση της γλώσσας των συμβόλων. Ένα βασικό στοιχείο είναι, όμως,
κοινό σε όλα: η σοβαρότητα και η εγγύτητα του επερχομένου τέλους (όχι της
καταστροφής του κόσμου!), το οποίο τώρα πια φαίνεται να έχει φθάσει από τις
μακρινές πανάρχαιες προφητείες στην τελευταία ανακοίνωση πριν από την άμεση
εμφάνισή του. Έτσι, τα λόγια της Αποκάλυψης «Δεν θα υπάρχει άλλη προθεσμία!»
παίρνουν μία ανησυχητική σημασία.(“2000”)

Η «τελευταία εποχή» πριν από τη μετάβαση
στην εποχή της ωριμότητας και τελείωσης
Οι επτά ελεύσεις του Κυρίου στην Αποκάλυψη του Ιωάννη
Το ουράνιο πνευματικό φως που αφυπνίζει, δίνει ζωή και οδηγεί στην ωρίμανση,
δεν έρχεται πάντοτε ομοιόμορφα από πάνω, αλλά μεταδίδεται -όπως και το φυσικό
ηλιακό φως- σε συγκεκριμένες φάσεις, με μια κανονική εναλλαγή φωτός και σκότους.
Το γιατί είναι μάλλον ευνόητο. Ένα διαρκές, ομοιογενές φως της ζωής θα έκανε
σύντομα όλα τα πλάσματα να κορεσθούν, να γίνουν αδιάφορα και άπραγα. Το φως
δεν θα το εκτιμούσαν, ούτε θα το επιδίωκαν πια. Μόνο η έλλειψη δημιουργεί πείνα,
μόνο η επιθυμία ωθεί σε αυτόνομη δραστηριότητα, που με τη σειρά της τελικά φέρνει
την επιδιωκόμενη αληθινή αυτοτέλεια του ανθρώπου. Μια εξωτερική αντιστοιχία της

περιοδικής μορφής παροχής πνευματικού φωτός προς τον άνθρωπο της γης μας
μπορούμε να δούμε στην εναλλαγή παροχής του ζωογόνου φυσικού φωτός: έχουμε
την ημέρα και τη νύχτα, το καλοκαίρι και το χειμώνα. Στο έργο του Λόρμπερ «Η θεία
οικονομία» αποκαλύπτονται στους γενάρχες της ανθρωπότητας επτά προκαθορισμένες για τη γη μας μεγάλες παροχές φωτός, κατά τις οποίες το ίδιο το Υπέρτατο
Ον κατέβηκε ή θα κατέβει μελλοντικά στη γη: «Κοιτάξτε, μια φορά ήδη ήμουν εδώ,
στην αρχή του κόσμου, για να δημιουργήσω όλα τα πράγματα, για χάρη σας, αλλά και
για Μένα. Σύντομα θα επιστρέψω με μεγάλα κύματα πλημμύρας, για να ξεπλύνω τη γη
από το μίασμα: γιατί τα βάθη της γης Μού δημιουργούν φρίκη έτσι γεμάτα που είναι
από βρώμικο βούρκο και μιάσματα, που δημιουργήθηκαν από την ανυπακοή σας. Τότε
θα έρθω για χάρη σας, για να μην καταστραφεί ολόκληρος ο κόσμος και να υπάρξει μία
διαδοχή, της οποίας Εγώ θα είμαι ο τελευταίος γόνος.
Και θα επιστρέψω επανειλημμένα για τρίτη φορά, όπως τώρα, αμέτρητες φορές,
άλλοτε ορατός κι άλλοτε πάλι αόρατος μέσα στον πνευματικό λόγο, για να προετοιμάσω
τις οδούς Μου. Και θα επιστρέψω σωματικά για τέταρτη φορά όταν θα είναι μεγάλη
ανάγκη, στη μεγαλύτερη Εποχή όλων των Εποχών. Κι αμέσως μετά θα έρθω και πάλι
για πέμπτη φορά μέσα στο πνεύμα της αγάπης και της αγίασης των πάντων. Και θα
έρθω για έκτη φορά, εσωτερικά σε όποιον έχει στην καρδιά του αληθινή και σοβαρή
επιθυμία για Μένα, και τότε θα είμαι ένας οδηγός εκείνου που, γεμάτος πίστη και
αγάπη, θ’ αφεθεί να τον οδηγήσω στην αιώνια ζωή. Κι ύστερα θα απομακρυνθώ από
τον κόσμο, όμως όποιος γίνεται τότε δεκτός, θα ζει, και το βασίλειο Μου θα είναι
αιώνια μαζί του. Και τέλος θα έρθω και πάλι για έβδομη φορά μέσα στο πυρ της
αγιότητάς Μου. Αλίμονο, τότε, σ’ αυτούς που θα βρεθούν ακάθαρτοι. Στο εξής δεν θα
υπάρχουν πια παρά μέσα στο αιώνιο πυρ της οργής Μου. Αυτή η τελευταία έλευση θα
είναι τελεσίδικη για όλους, είτε έτσι, είτε αλλιώς!
Ακούστε και καταλάβετε καλά: Μείνετε μέσα στην αγάπη, γιατί αυτή θα είναι η
σωτηρία σας! Αγαπάτε Με πάνω απ’ όλα - αυτό θα είναι η αιώνια ζωή σας. Αγαπάτε,
όμως, και ο ένας τον άλλο, για να απαλλαγείτε από την κρίση! Αμήν.»
Και μία αποκάλυψη στον Γκότφριντ Μαγερχόφερ: «Είπα κάποτε ότι πηγαίνω σ’
εκείνον που Με έχει στείλει! Και τώρα, αιώνες μετά, απευθύνω σ’ εσάς και σε όλη την
ανθρωπότητα την ερώτηση: Πού πηγαίνετε λοιπόν και ποιος σας έχει στείλει; Διότι,
ακριβώς όπως και Εγώ είχα ένα σκοπό για την ύπαρξη Μου, έναν τέτοιο σκοπό έχουν
και όλα τα όντα που έχω δημιουργήσει. Ρωτάω λοιπόν τους ανθρώπους και τώρα που η
περίοδος της δοκιμασίας πλησιάζει στο τέλος της, με πολιτικά, πνευματικά και φυσικά
γεγονότα: Πού πηγαίνετε; ούτως ώστε να αναλογισθούν ποιοι είναι πραγματικά και
γιατί έχουν σταλεί στη γη». ( Επ.Χρ.)
Προφητείες της Μπέρτα Ντούντε
σχετικά με τις επερχόμενες καταστροφές
«Το κάθε εγκόσμιο γεγονός είναι αλληλένδετο με την πνευματική κατάσταση των
ανθρώπων. Η αφορμή είναι βέβαια αποκλειστικά επίγειες διαμάχες, γι’ αυτό και βλέπει
κανείς την προέλευσή του και τα αποτελέσματά του, σαν καθαρά επίγεια φαινόμενα.
Ωστόσο οι άνθρωποι που σκέφτονται υλιστικά, δεν θέλουν να συνειδητοποιήσουν ότι
μία παγκόσμια σύρραξη είναι κατ’ αρχήν συνέπεια της πνευματικής κατάπτωσης της
ανθρωπότητας και ταυτόχρονα ένα μέσον για να τερματισθεί αυτός ο κατήφορος και γι’
αυτό δεν θέλουν να το πιστέψουν, παρά τις πολύπλευρες ενδείξεις.
Για τον ίδιο λόγο δε, θα τους βρει απροετοίμαστους η φυσική καταστροφή και δεν
θα υπάρχει καμία δυνατότητα να προφυλαχθούν από αυτήν ή να την αποφύγουν. Και γι’
αυτό είναι πραγματικά ανόητο να μη θέλουν οι άνθρωποι να ακούσουν τις υποδείξεις
του Θεού όταν τους προσφέρει το Λόγο του. Και γι’ αυτό δεν μπορείτε εσείς οι

άνθρωποι να διαψεύδετε τη φωνή του Θεού. δεν επιτρέπεται να αμφισβητείτε την
αξιοπιστία της και να θέλετε να προσδιορίσετε από μόνοι σας το χρόνο που θα
εκπληρωθεί αυτή η προφητεία. Γιατί ο κόσμος βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο και το μόνο
που μπορεί να τον σώσει είναι αυτή η φυσική καταστροφή. Αυτή θα συμβεί αμέσως
μετά την αποφασιστική μεγάλη μάχη, η οποία πραγματικά θα αποφασίσει την έκβαση
μιας τρομακτικής παγκόσμιας σύρραξης, μία σύρραξη που ωστόσο στερείται παντελώς
οιωνδήποτε ευγενών κινήτρων και αποτελεί απλά αποκλειστικά έναν αγώνα για εξουσία
και ισχύ. Και σ’ αυτό τον πόλεμο θα δοθεί ένα τέλος από μια ανώτερη Δύναμη και θα
συμβεί όπως έχει προαγγελθεί».
...«Ακούστε αυτά που σας λέει το Πνεύμα του Θεού: οι ενορατικοί και οι προφήτες
είναι επιλεγμένοι από Εμένα τον ίδιο, διότι τους έχει ανατεθεί μία μεγάλη και
σημαντική αποστολή, να ειδοποιήσουν δηλαδή τους ανθρώπους για την επερχόμενη
Κρίση του κόσμου και να τους προτρέψουν να ετοιμασθούν γι’ αυτή.
Αυτοί οι ενορατικοί και προφήτες δεν μιλούν για λογαριασμό τους, παρά μόνο
αναμεταδίδουν όσα τους φανερώνει το Πνεύμα Μου. Επομένως είναι σαν κατά κάποιον
τρόπο να εκφράζομαι άμεσα Εγώ ο ίδιος, μόνο που πρέπει να χρησιμοποιήσω έναν
μεσάζοντα για να μη σας στερήσω την ελευθερία των σκέψεων και των πράξεών σας.
Συνεπώς μπορείτε να πιστέψετε, αλλά δεν είσαστε αναγκασμένοι να το κάνετε. Θα
πιστέψετε, εάν αναγνωρίζετε το ενορατικό και προφητικό χάρισμα αυτών των
μεσαζόντων, ενώ θα τους απορρίψετε εάν αμφιβάλλετε για την αποστολή τους.
Αλλά Εγώ θα σας διευκολύνω να τους πιστέψετε: θα φροντίσω να γίνει εμφανής η
αποστολή τους αφήνοντας να συμβούν τα γεγονότα που προανήγγειλαν, τα οποία
προηγούνται της Κρίσης. Θα φροντίσω να διαδοθούν αυτές οι προειδοποιήσεις ώστε να
μπορούν οι άνθρωποι να λάβουν γνώση σχετικά, ώστε στη συνέχεια να ζήσουν την
επαλήθευση τους, διότι όλα γίνονται έτσι όπως οι ενορατικοί και οι προφήτες τα
προφήτεψαν επ’ Ονόματί Μου.
Βέβαια όταν βρισκόμουν στη γη, είχα προειδοποιήσει τους ανθρώπους για τους
ψευδομεσσίες και τους ψευδοπροφήτες. Επιπλέον είχα επισημάνει ότι και οι
απεσταλμένοι του αντιπάλου Μου θα βυσσοδομούν και προειδοποιώ και τώρα πάλι
τους ανθρώπους να μην πέσουν στις πλεκτάνες του, ούτε να δώσουν πίστη στις
μηχανορραφίες του. Γιατί βρίσκεται εν δράσει και προσπαθεί με ασυνήθιστα
επιτεύγματα, με θαύματα υλικής φύσης, να κάνει τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι
πρόκειται για ‘‘δυνάμεις του ουρανού’’ που εκδηλώνονται.
Αλλά ακριβώς η εκτεταμένη δράση του κατά την Εποχή του Τέλους καθορίζει τη
δική Μου αντίδραση, πράγμα που σημαίνει ότι χρησιμοποιώ μέσα τα οποία
αναθερμαίνουν τη χλιαρή πίστη ή την επαναφέρουν όπου αυτή έχει χαθεί. Κι αυτό δεν
μπορεί να συμβεί παρά με την καθαρή Αλήθεια, η οποία πηγάζει από την Πηγή της
Αλήθειας, ή πρέπει να φθάσει ως εσάς τους ανθρώπους μέσα από μεσάζοντες, επειδή
εσείς οι ίδιοι δεν είσαστε σε θέση να τη λάβετε απευθείας. Γι’ αυτό λοιπόν πληροφορώ
τους ανθρώπους για όσα επίκεινται. Και όσους επέλεξα ΕΓΩ για να λειτουργήσουν σαν
μεσάζοντες ανάμεσα σε ΕΜΕΝΑ και τους ανθρώπους, μπορείτε να τους αναγνωρίσετε
σαν αληθινούς προφήτες και να πιστέψετε τα λόγια τους. Προτίθεμαι δε να σας δώσω
μια απόδειξη ότι μιλούν κατ’ εντολή Μου προαγγέλλοντας σας αυτά που έρχονται, γιατί
πολύ σύντομα ήδη θα κάνω να επαληθευθούν οι πρώτες προφητείες.
Η πιο σπουδαία αποστολή αυτών των ενορατικών και προφητών είναι η αναγγελία
του επικείμενου τέλους, το οποίο έχει εξαιρετική σημασία για σας τους ανθρώπους και
για το οποίο θα πρέπει να προετοιμάζεσθε. Εντούτοις σας παραχωρείται ακόμη μια
διορία, η οποία είναι αρκετή για να σώσετε την ψυχή σας από τον αφανισμό.
Γι’ αυτό το λόγο δεν θα καθυστερήσω για πολύ ακόμα, θα επιβεβαιώσω την
αποστολή των ενορατικών και των προφητών, θα αφήσω τα γεγονότα να
ακολουθήσουν τις προαγγελίες τους. Πριν έρθει το τέλος, θα κάνω τη γη να σεισθεί για
να θυμίσω σε όλους τους ανθρώπους την ύπαρξή Μου, μέσα από ένα φυσικό
καταστροφικό γεγονός το οποίο έχει επανειλημμένα προαγγελθεί σύμφωνα με το θέλημα

Μου. Διότι Εγώ ο ίδιος τους ανέθεσα αυτή την αποστολή να μιλήσουν σαν
αντιπρόσωποι Μου στη γη και αυτοί έχουν το χρέος να ειδοποιήσουν και να
νουθετήσουν τους ανθρώπους, αντ’ Εμού.
Δεν θα πρέπει να θεωρείτε τον εαυτό σας ασφαλή μπροστά σε τέτοια γεγονότα τα
οποία μαρτυρούν για μία ανώτερη Δύναμη. Θα πρέπει να τα φοβάστε και να πιστέψετε
ότι ο Λόγος Μου είναι Αλήθεια, ότι Εγώ ο ίδιος μιλάω και έχω μιλήσει μέσω αυτών
των ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι βαδίζετε με πάσα βεβαιότητα προς μια εξαιρετικά
δύσκολη περίοδο, εάν το έλεός Μου δεν σας πάρει πρωτύτερα από τη γη. Βρίσκεστε
μπροστά σε μία αλλαγή κοσμικών εποχών και οφείλετε να διαμορφώσετε τη ζωή σας
σύμφωνα με αυτή τη βεβαιότητα, περιμένοντας ένα αιφνίδιο τέλος, ένα τέλος ωστόσο το
οποίο δεν χρειάζεται να φοβάται κανένας που καλλιεργεί συνειδητά τον εαυτό του, που
ενδιαφέρεται περισσότερο για την ψυχή του από ό,τι για το γήινο σώμα του, γιατί ένας
τέτοιος άνθρωπος δεν πρόκειται τίποτα να χάσει, παρά μόνο να κερδίσει».

Η ερμηνεία της αποκάλυψης του Ιωάννη
(Μήνυμα που δόθηκε μέσω του Γκότφριντ Μαγερχόφερ το 1875)
“Η Αποκάλυψη του Ιωάννη, είναι μία εικονογραφία των ηθών όλης της περιόδου
από το πέρασμά Μου στο βασίλειο του Πνεύματος μέχρι τώρα και μέχρι την
επιστροφή Μου στη γη σας. Αυτή η Αποκάλυψη έχει ήδη ερμηνευθεί, ερευνηθεί και
αναλυθεί από πολλούς μέχρι τώρα. Κι ωστόσο κανένας δεν έχει βρει το σωστό κλειδί
για να ανοίξει την πύλη σ’ αυτά τα άγια λόγια, ούτε για να κρίνει σωστά τα γεγονότα
και τις χρονικές περιόδους οι οποίες έπρεπε να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την
Ανάληψή Μου, καθόσον ο άνθρωπος, σαν ελεύθερο ον, ήταν κύριος των πράξεών
του. Τώρα που βρισκόμαστε σχεδόν στο τέλος της όλης προφητείας και τα πιο πολλά
έχουν ήδη συμβεί, θα σας εξηγήσω αυτή την αποκάλυψη βήμα προς βήμα. Έτσι, θα
διαπιστώσετε από μόνοι σας πόσο μακριά απέχουν από το πραγματικό νόημα όλοι
όσοι προσπάθησαν να της δώσουν μια κυριολεκτική ερμηνεία, γιατί η Αποκάλυψη
μόνο με αντιστοιχίες μπορεί να ερμηνευθεί.
Όσο ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει την εξήγηση ή την πνευματική έννοια των
λέξεων -αυτό που λέμε αντιστοιχία- είναι μάταιο να περιμένει να συλλάβει το
βαθύτερο νόημα των λόγων Μου.
Ακόμη και η πληθώρα από τις νέες αποκαλύψεις που σας έχω δώσει έως τώρα
αποδεικνύει το ίδιο πράγμα. Διότι όσο πιο πολλές φορές τα διαβάζετε, τόσο πιο
πνευματικό σας φανερώνεται το περιεχόμενό τους, συχνά μάλιστα και πολύ πιο
διαφορετικό από πριν. Θα πρέπει να λάβετε σαν αρχή πως Εγώ, όντας το ύψιστο
Πνεύμα, μπορώ να σκεφθώ και να μιλήσω μόνο πνευματικά και επίσης πως ντύνω τις
πνευματικές σκέψεις και ιδέες με λόγια κατανοητά σε σας, ανάλογα με την ωριμότητα του ανθρώπινου πνεύματος. Γι’ αυτό άλλωστε δεν είναι οριστική αυτή η
εξήγηση τούτων των λέξεων όπως τις διαβάζετε και τις καταλαβαίνετε τώρα.
Έτσι έγινε και όταν έδωσα στον Ιωάννη να καταγράψει αυτή την ιστορία·
προσάρμοσα και τότε τις ιδέες Μου στη δική του ικανότητα αντίληψης. Αν του είχα
μιλήσει διαφορετικά, δεν θα Με είχε καταλάβει ή θα είχε παρερμηνεύσει τα λόγια
Μου ή δεν θα είχε καν τολμήσει να τα καταγράψει, από το φόβο να μην πέσει θύμα
πλάνης.
Γι’ αυτό το λόγο αυτή η Αποκάλυψη περιέχει μόνο συμβολικές εικόνες! Θα
βρείτε εκεί την «οργή του Θεού», τις «μάστιγες» και πολλές άλλες εκφράσεις τις
οποίες εκείνη την εποχή χρησιμοποιούσαν συχνά και οι προφήτες, αλλά δεν ήταν
απαραίτητο να γίνουν κατανοητές κυριολεκτικά. Εγώ, ο Θεός της Αγάπης, δεν μπορώ

να φανερώνω οργή, μίσος ή εκδίκηση, γιατί κάτι τέτοιο είναι εντελώς αδύνατο, αν και
σαν Θεός θα μπορούσα στη στιγμή να επαναφέρω την τάξη στα πάντα, με μία
ξαφνική καταστροφή ή με έναν ηθικό εξαναγκασμό.
Ή μήπως θα έπρεπε να εξοργισθώ για πράγματα τα οποία δημιούργησα μόνος
Μου έτσι κι όχι αλλιώς; Ή μήπως να καταρασθώ τα πλάσματά Μου, τα οποία ακριβώς επειδή τα προίκισα με την ελευθερία της θέλησης- έπρεπε να σφάλλουν και
να πέσουν, για να μπορέσουν να αναγνωρίσουν τις μεγάλες θεϊκές ιδιότητες και την
αξία τους, μέσα από τον αντίποδά τους! Πώς θα μπορούσατε να εκτιμήσετε το φως,
αν δεν γνωρίζατε τη σκιά και το σκοτάδι! Πόσο καλό κάνει η ζέστη, αν δεν ξέρατε το
κρύο! Πώς θα καταλαβαίνατε την υπέρτατη αρετή, την ηθικότητα, τα αγνά και ηθικά
αισθήματα, αν δεν υπήρχαν τα αντίθετά τους! Πώς θα καταλαβαίνατε την έννοια μιας
πνευματικής ανόδου, αν δεν γνωρίζατε το δρόμο που πάει προς τα κάτω;
Απ’ όλα αυτά προκύπτει πως σε όλη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη
εμπεριέχονται πολλά τα οποία δεν ερμηνεύονται κατά γράμμα. Είναι γραμμένα μεν
σύμφωνα με τη νοοτροπία και την αντίληψη εκείνων των καιρών, αλλά παράλληλα
περιέχουν το μεγάλο σπόρο του Πνεύματος για όλη την αιωνιότητα. Γι’ αυτό και τα
πνεύματα στην πιο ψηλή σφαίρα του παραδείσου και ακόμη και οι άγγελοι, θα
βρίσκουν συνέχεια κάτι ανώτερο σ’ αυτά τα κείμενα, όσο οι ίδιοι ανεβαίνουν και
μεγαλώνει η πνευματική τους διαύγεια. Τα λόγια Μου είναι παντοτινά ένα ορυχείο
γεμάτο πνευματικούς θησαυρούς, οι οποίοι δεν θα τελειώσουν ποτέ, αφού ό,τι
σκέφτομαι, ό,τι λέω και ό,τι υπαγορεύω στους δούλους Μου Εγώ σαν το ατελεύτητο
Πνεύμα, είναι και αυτό χωρίς τέλος. Τώρα όμως να προχωρήσουμε παρακάτω και ν’
αρχίσουμε με τα πρώτα κεφάλαια της Αποκάλυψης.
Αυτά τα πρώτα κεφάλαια ασχολούνται με τις επτά κοινότητες πιστών οι οποίες
υφίσταντο μετά την Ανάληψή Μου και οι οποίες, όντας οι πρώτες και οι καλύτερες,
είχαν την αποστολή να χρησιμεύσουν σαν βάσεις για να διατηρηθεί η θρησκεία Μου
ή η ερμηνεία και ο διαφωτισμός της ιουδαϊκής θρησκευτικής λατρείας, όπως την είχα
δώσει Εγώ. Όφειλαν να δείξουν πως πρέπει κανείς σιγά-σιγά να περάσει από το
τυπικό και τελετουργικό μέρος στην πνευματική κατανόηση, για να επαναπροσδώσει
στις βασικές αλήθειες της ιουδαϊκής θρησκείας, τη σωστή και πραγματική τους αξία.
Αυτές οι κοινότητες, οι οποίες αποτελούντο από μόνο λίγους επίλεκτους, σαν
αρχάριες διέτρεχαν τον κίνδυνο -πέρα από την δίωξη από μεριάς των αλλόπιστων- να
παρερμηνεύσουν τα λόγια Μου. Γι’ αυτό και η συμβολική υπόμνηση πως τα μέλη της
κάθε κοινότητας οφείλουν να ακολουθούν τους αρχηγούς τους, οι οποίοι θα τους
έδειχναν, σαν αστέρια ή σαν φώτα, το δρόμο που θα έπρεπε να πάρουν. Και πως οι
κοινότητες (αλλά και τα άτομα χωριστά), θα μπορούσαν και οι ίδιες, σε συμφωνία με
τους αρχηγούς, να γίνουν «λυχνάρια» ή οδηγοί για εκείνους που πορεύονταν ακόμη
στο σκοτάδι.
Στα επόμενα κεφάλαια ακολουθούν οι συμβουλές προς την κάθε μία κοινότητα.
Όπως έγινε παντού, εμφανίσθηκαν κι εκεί ψευδοπροφήτες, κήρυκες με υπερβάλλοντα
ζήλο και κάθε άλλη δυνατή πλάνη της ανθρώπινης καρδιάς, επειδή ακριβώς κάθε
διαφορετικός άνθρωπος αντιλαμβανόταν διαφορετικά το νόημα των λόγων Μου.
Επιπλέον δεν επικρατούσαν σ’ όλες τις κοινότητες οι σωστές χριστιανικές σχέσεις,
είτε μεταξύ των μελών τους, είτε με τους συνανθρώπους τους, κι γι’ αυτό ήταν
εκτεθειμένες σε κάθε λογής πειρασμούς.
Σ’ αυτές τις επτά κοινότητες θα συναντήσετε όλες τις δυνατές περιπτώσεις οι
οποίες υπάρχουν εκ των πραγμάτων ανάμεσα σε ελεύθερα σκεπτόμενους ανθρώπους:
από τον φλογερό ενθουσιασμό για μία διδασκαλία πίστης μέχρι τη μερική
απομάκρυνση απ’ αυτήν, από την εμπνευσμένη σύλληψη μέχρι την παρερμηνεία και
την ταλάντευση ανάμεσα στην πνευματική και στην εγκόσμια κατεύθυνση. Όπως
μπορείτε να διαπιστώσετε και μόνοι σας, αφού κι εσείς αποτελείτε μια κοινότητα, το
να μην είναι κανείς «ούτε κρύος, ούτε ζεστός» ισχύει και για σας, καθώς ίσχυε πάνω
από χίλια χρόνια πριν. Θα καταλήξετε και εσείς σε διάσταση με το περιβάλλον σας

όσο πιο πιστά θα ακολουθείτε τη διδασκαλία Μου και οι πράξεις σας και η
συμπεριφορά σας θα βρίσκονται σε αντίθεση με τον υπόλοιπο κόσμο. Το ίδιο γινόταν
με κάθε θρησκευτική ανανέωση η οποία πίστευε πως ακολουθούσε το σωστό δρόμο.
Το ίδιο συμβαίνει και με σας τώρα και θα συμβεί με πολλούς ακόμη που θα θελήσουν
να ωφελήσουν τον κόσμο με το Λόγο Μου.
Κάτι ακόμα είναι σημαντικό σ’ αυτά τα πρώτα κεφάλαια και συγκεκριμένα ο
αριθμός επτά που χρησιμοποιείται σαν πνευματικό σύμβολο (επτά αστέρια, επτά
κοινότητες κ.λπ.).
Για να μπορέσω να σας εκθέσω καλύτερα μπροστά στα πνευματικά σας μάτια τον
αριθμό επτά, θα πρέπει να παρατηρήσετε πιο προσεκτικά όλους γενικά τους μονούς
αριθμούς, για να καταλάβετε καλύτερα τη σπουδαιότητά τους και κυρίως του τρία και
του επτά.
Αν παρατηρήσετε προσεκτικά το επτά ή το τρία, αν θέλετε να δείτε μια
συμμετρία, θα διαπιστώσετε πως στον αριθμό τρία τα δύο (επιμέρους) μέλη και στον
αριθμό επτά τα τρία, παρατάσσονται συμμετρικά στην κάθε πλευρά:
*******
Διότι με την πνευματική έννοια μια αρμονία είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει μια
βάση ή ένα κεντρικό σημείο όπου όλα κινούνται γύρω του, εξαρτώνται απ’ αυτό και
βασίζονται πάνω του. Στο τρία, λοιπόν, θα πρέπει να θεωρήσετε το μεσαίο αριθμό ως
το κεντρικό σημείο, απ’ το οποίο εξαρτώνται κατά κάποιον τρόπο οι άλλοι, και από
το οποίο προέρχονται ή αποκτούν τη σημασία τους. Το ίδιο συμβαίνει και με το επτά,
όπου τρία μέρη από κάθε πλευρά αποτελούν τους αθροιστικούς, συμπληρωματικούς
και ενωτικούς παράγοντες του συνόλου.
Πάρτε για παράδειγμα τις επτά ιδιότητές Μου. Στη μέση θα συναντήσετε την
τάξη, καθ’ ότι χωρίς τάξη δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα και είναι η τάξη ο θεμέλιος
στύλος κάθε υπαρκτού για όσο διάστημα πρέπει να υπάρχει. Βλέπετε σ’ αυτό το
παράδειγμα πως αν και η τάξη προέρχεται από την αγάπη, τη σοφία και τη θέληση,
ταυτόχρονα όμως είναι υποχρεωτικά η βάση για τις τρεις πρώτες και τις τρεις
επόμενες ιδιότητες, και συγκεκριμένα η βάση της σοβαρότητας, της υπομονής και της
φιλευσπλαχνίας.
Πάρτε τις τρεις πρώτες ιδιότητες, αγάπη, σοφία και θέληση, και πάλι η σοφία
είναι όπως η τάξη, η κολώνα που στηρίζει τις πρώτες ιδιότητες. Κι αν πάρετε και τις
τρεις τελευταίες, η υπομονή είναι η βάση ανάμεσα στη σοβαρότητα και στη
φιλευσπλαχνία. Διότι εφόσον δημιούργησα ελεύθερα πλάσματα όμοια μ’ Εμένα,
πρέπει προφανώς να προηγείται η υπομονή, για να μην υπάρχει ο κίνδυνος να
καταστρέψω τα ίδια Μου τα έργα.
Αυτά που σας παραθέτω εδώ σχετικά με τις ιδιότητές Μου, μπορείτε να τα
διαπιστώσετε και στο νόμο των επτά χρωμάτων, καθώς και των επτά τόνων, γιατί
είναι κι αυτά υλικές αντιστοιχίες των πνευματικών Μου ιδιοτήτων.
Ας προχωρήσουμε τώρα στα επόμενα κεφάλαια. Όπως η Αποκάλυψη
αναπαριστάνει με μεγαλοπρεπείς εικόνες όλες τις φάσεις της διδασκαλίας Μου, έτσι
και οι εξηγήσεις που σας δίνω πρέπει να σας δείξουν πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα.
Και να σας δείξουν πως σύντομα η χιλιόχρονη βασιλεία που έπεται, θα φέρει μαζί της
εκείνη την αρμονία που επικρατούσε τότε ανάμεσα σ’ Εμένα και στους μαθητές Μου
και η οποία μια μέρα θα θεμελιωθεί ανάμεσα σ’ Εμένα και σε όλη την οικουμένη,
ώστε να υπάρχει ένας ποιμένας κι ένα ποίμνιο μόνο.
Το παρακάτω κεφάλαιο αναφέρεται σ’ ένα όραμα του Ιωάννη όπου βλέπει τον
Κύριο και Δημιουργό σαν τον Ύψιστο των Ουρανών. Τον βλέπει με τη μορφή που
είχαν συνηθίσει να Τον βλέπουν και οι κάτοικοι του Ουρανού: να κάθεται δηλαδή σ’
ένα θρόνο, περιτριγυρισμένος από τους πρεσβύτερους κι άρχοντες, στεφανωμένους
με χρυσές κορώνες. Βλέπετε και πάλι εδώ, πως για να γίνω κατανοητός, έπρεπε να
χρησιμοποιήσω τη νοημοσύνη του Ιωάννη. Γι’ αυτό π.χ. οι πρεσβύτεροι ήταν 24,

όπως κι οι ανώτεροι ιερείς στην Ιερουσαλήμ, όπου 25, μαζί με τον ανώτατο ιερέα,
αποτελούσαν το συμβούλιο.
Όσον αφορά τα τέσσερα ζώα και τη γυάλινη θάλασσα, τα ζώα είναι ενσαρκωμένες
ιδιότητες του Εγώ Μου: το λιοντάρι ενσαρκώνει τη δύναμη ή την παντοκρατορία, το
μοσχάρι είναι το σύμβολο της πραότητας, ο άνθρωπος είναι το πνευματικό δυναμικό
και ο αετός, ο κυρίαρχος του αιθέρα του σύμπαντος. Το ότι αυτά τα ζώα είχαν πολλά
μάτια και φτερά σαν των αετών, σημαίνει την απόλυτη κυριαρχία πάνω σε γη και
ουρανό. Η γυάλινη θάλασσα, από την άλλη, συμβολίζει την παντογνωσία, πράγμα
που θέλει να πει: τα πάντα είναι διάφανα στα μάτια του Θεού και το βλέμμα του
διαπερνά όλο το σύμπαν με την ταχύτητα του αετού. Με τη δύναμη του λιονταριού
κυβερνάει τα πάντα, με την πραότητα του μοσχαριού επαναφέρει την τάξη. Κι όπως ο
άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόνα και ομοίωση Του, με το πνεύμα εξευγενίζει και
μετουσιώνει τα πάντα σε πνεύμα, ώστε να μπορέσει και η ύλη μια μέρα να επιστρέψει
εκεί απ' όπου ξεκίνησε. Κι αφού πρώτα προσκύνησαν τον Παντοκράτορα όλες οι
δυνάμεις της πλάσης, συνειδητά και ασυνείδητα, ύστερα έπεσαν στα γόνατα και οι
πρεσβύτεροι, οι οποίοι παριστάνουν το μεγάλο κόσμο του πνεύματος στο υπερπέραν,
για ν’ αποδώσουν στο Δημιουργό τη δέουσα τιμή και δόξα.
Μέσα από την αντιστοιχία των εικόνων φανερώθηκε κατ’ αρχήν στον Ιωάννη
ποιο είναι το μεγαλείο του Θεού, πριν να είναι σε θέση ακόμη να συλλάβει τι ήταν
Εκείνος τον οποίον είχε στείλει ο Θεός σ’ αυτή τη μικρή γη, για να σώσει τους
ανθρώπους από την πλήρη απώλεια της πνευματικής τους αξιοπρέπειας. Με αυτό τον
τρόπο εγκαινιάσθηκε μια μεγάλη διαδικασία πνευματικής ζύμωσης και ωρίμανσης σ’
αυτή τη γη, όπου για να θεμελιωθεί στην πράξη η καθαρή διδασκαλία, έπρεπε ο
Κύριος, σαν ανθρώπινος γιος της γης, με τη βαθύτατη ταπείνωσή Του, να ξαναδώσει
στους κατοίκους της την υπέρτατη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Τα επόμενα κεφάλαια εκθέτουν με τις αντίστοιχες εικόνες τι προέκυψε με το
πέρασμα του χρόνου και ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι όπως έγινε και
στην πραγματικότητα, όπου οι άνθρωποι αρχικά ανύψωσαν το Θείο για να το
ταπεινώσουν μετά. Στο τέλος όμως, μέσα από τη νίκη του πνεύματος πάνω στην ύλη,
το θείο Πνεύμα θα εγκαθιδρύσει οριστικά ένα βασίλειο ειρήνης και γαλήνης.
Το επόμενο κεφάλαιο δείχνει στον Ιωάννη ένα βιβλίο γραμμένο απ’ όλες τις
πλευρές και σφραγισμένο με επτά σφραγίδες. Αυτό σημαίνει τη μοναδική και
αληθινή διδασκαλία Μου, την οποία έδωσα ευκατάληπτη και χειροπιαστή στους
ανθρώπους με τις δύο εντολές. Ο Υιός του ανθρώπου ως «αμνός» -σύμβολο
αθωότητας και καρτερίας- δίνοντας αυτές τις εντολές «ξεσφράγισε» το βιβλίο της
ζωής που είναι δεμένο με τις επτά ιδιότητές Μου, για να τις μάθει όλη η πλάση και
κυρίως οι κάτοικοι της γης.
Η πρώτη σφραγίδα παρουσιάζει την εικόνα, πώς απ’ το βιβλίο ξεπήδησε ένα
άσπρο άλογο, σαν σύμβολο της αγάπης Μου που αγκαλιάζει τα πάντα στεφανωμένη
με όλες τις άλλες ιδιότητες και με ένα τόξο για να πληγώνει και τις πιο σκληρές
καρδιές, ώστε να μετουσιωθούν όλα μια μέρα σ' αγάπη. Από αγάπη δημιουργήθηκε ο
κόσμος, από αγάπη κατέβηκα στη γη και από αγάπη οφείλει να αποτελείται η πρώτη
πέτρα που πρέπει να θεμελιώσει τη θεία διδασκαλία Μου επί γης. Και τούτη την
πέτρα δεν πρόκειται να την γκρεμίσει τίποτα ποτέ!
Η δεύτερη σφραγίδα έφερε ένα κόκκινο άλογο, σύμβολο της σοφίας ή, με
ανθρώπινους όρους, της νοημοσύνης, της κριτικής ικανότητας που θέλει να τα ζυγίζει
όλα. Αυτή θα συγκρίνει τη θεία –ουράνια- διδασκαλία με την υλική υπόσταση και θα
ξεσκεπάσει τις διαφορές τους. Γι’ αυτό το αποτέλεσμα που θα προκύψει δεν
πρόκειται να είναι ειρήνη· αντίθετα, θα υπάρξει διαμάχη, επειδή τα ανθρώπινα πάθη
και οι αδυναμίες θα έρθουν σε αντιπαράθεση και θα συγκρουστούν με τις αρχές του
ψυχο-πνευματικού ανθρώπου. Από εκεί θα προκύψει φανατισμός από τη μια και από
την άλλη πλευρά, θρησκευτικοί πόλεμοι απ’ έξω και μάχες με τη συνείδηση από

μέσα. Αλλά αυτό είναι το αναπόφευκτο επακόλουθο όπου δύο ακραίοι πόλοι
βρίσκονται αντιμέτωποι ως αντιθέσεις.
Το τρίτο άλογο που προβάλλει, ήταν μαύρο και κρατούσε μια ζυγαριά. Ήταν η
σταθερή και δίκαιη θέληση να επιτευχθεί ο τελικός στόχος παρ’ όλα τα εμπόδια. Η
θέληση αντιστοιχεί στη δικαιοσύνη, η οποία ζυγίζει τις πράξεις και όπου οι καλές
πράξεις ανταμείβονται από μόνες τους και οι κακές τιμωρούνται από μόνες τους. Η
δικαιοσύνη πρέπει να επικρατεί παντού, στα ζητήματα της πίστης όπως και στην
κοινωνική ζωή. Εγώ ως Χριστός δίδαξα στους ανθρώπους πώς να καταλάβουν
καλύτερα τη διδασκαλία που γνώριζαν ήδη από παλιά. Τους δίδαξα την Αγάπη και τη
Σοφία, η οποία προσδίδει το σωστό μέτρο στην Αγάπη. Τους δίδαξα να είναι
ανεκτικοί ή δίκαιοι με όλους. Και τούτες οι τρεις σφραγίδες είναι το κλειδί, πώς θα
’πρεπε να διαδοθεί η διδασκαλία Μου για να επιτύχει τον εξευγενισμό του
ανθρώπινου φύλου.
Η τέταρτη σφραγίδα δείχνει ένα μουντό άλογο, δηλαδή απροσδιορίστου χρώματος,
ούτε ζεστό ούτε κρύο ή συμβολικά, σ’ αυτή την περίπτωση, το θάνατο. Καθ’ ότι
βέβαια ο θάνατος δεν σημαίνει τέλος αλλά μόνο μεταμόρφωση. Γι’ αυτό και το
χρώμα του αλόγου μεταβάλλεται μαζί με τη μεταμόρφωση που επιφέρει η διδασκαλία
Μου, μία μεταμόρφωση που κατευθύνει την πορεία προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Προς τα πάνω, προς μία ανώτερη πνευματικότητα, αν υιοθετηθεί η διδασκαλία Μου
και προς τα κάτω, όταν οι ευγενικές ιδιότητες τις οποίες φύτεψα σαν Δημιουργός
στην ανθρώπινη καρδιά, τείνουν προς την αποκτήνωση. Αυτή η σφραγίδα αντιστοιχεί
στην τάξη ή στην εξέλιξη κάθε ύπαρξης, όταν γίνεται σύμφωνα με το Νόμο.
Ακολουθεί εντελώς φυσιολογικά η εξήγηση της πέμπτης σφραγίδας, όπου
παριστάνονται συμβολικά οι υλικές θυσίες τις οποίες για χάρη της διδασκαλίας
πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι υπερνικώντας τα πάθη τους. Ταυτόχρονα
υποδηλώνεται και η νίκη που αποκομίζει όποιος θυσιάζει στο Πνεύμα ό,τι πιο
πολύτιμο έχει στη γη, την ίδια του τη φύση και το ίδιο του το υλικό σώμα. Κι όπως
προηγουμένως η ζυγαριά συμβόλιζε τη δικαιοσύνη, εδώ παριστάνονται αντίστοιχα η
ανταμοιβή και οι ανείπωτες χαρές που θα πάρουν εκείνοι οι οποίοι μέσ’ στον αγώνα
θα μπορούν να βαστάξουν ψηλά και να υπερασπίσουν τη σημαία του Θεού και της
διδασκαλίας Του.
Η έκτη σφραγίδα σας δείχνει μία γενική επανάσταση σ’ ολόκληρη την υδρόγειο
σφαίρα, που σημαίνει αντίστοιχα πως η ροπή προς την πνευματική διδασκαλία θα
θέλει να αλλάξει και όλες τις κοινωνικές συνθήκες. Ο υπερβολικός ζήλος και η
βιασύνη προς αυτή την κατεύθυνση θα ωθήσει τους αντιπάλους να είναι εξίσου
ορμητικοί απ’ την άλλη. Θα ενσκήψουν πόλεμοι και καταστροφές εσωτερικά και
εξωτερικά, οι δυνάστες θα καταδιώκουν τους ανίσχυρους λαούς και οι λαοί θα
επιτίθενται στους δυνάστες όταν τα δικαιώματά τους περιορισθούν υπέρμετρα. Κι
έτσι η Θρησκεία της αγάπης, της ειρήνης και της Θείας παραχώρησης, στον αγώνα
για την υπόστασή της, θα προκαλέσει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα και αυτές οι
δυνάμεις θα αλληλομάχονται μέχρι να νικήσει το Πνεύμα. Γι’ αυτό η έκτη σφραγίδα
συμβολίζει την υπομονή, που σημαίνει με άλλα λόγια: κάθε αντίσταση είναι μάταιη!
Όπου ο Θεός θέλει να επιβάλει το θείο Δίκαιο, υποχωρούν ακόμα και οι πέτρες, διότι
δικό Του είναι το Δίκαιο και η δόξα στην αιωνιότητα!
Κι αυτοί που φέρουν τη σφραγίδα στο μέτωπο, αντιστοιχούν σε εκείνους οι οποίοι
νίκησαν τα πάθη τους. Τούτοι έχουν νιώσει την μακαριότητα, για την οποία είπα
κάποτε: «Όσοι πιστεύουν και πράττουν σύμφωνα με το Λόγο Μου, θα νιώσουν μια
τέτοια μακαριότητα στον άλλο κόσμο, που δεν έχει ακούσει και δεν έχει δει
ανθρώπινο μάτι». Τούτη τη μακαριότητα μαρτυρεί και το άσπρο φόρεμα, σύμβολο
της αθωότητας. Και οι σφραγισμένοι θα λάβουν το τίμημα για όλα τα βάσανα και τις
δυστυχίες που θα έχουν υπομείνει για Εμένα και στο όνομα της θρησκείας Μου.
Κι έτσι θα εκτυλιχθεί βήμα προς βήμα ολόκληρη η εικονογραφία, στην οποία
απεικονίζεται ολοκάθαρα όλη η ιστορία της διδασκαλίας Μου σε ορισμένες χρονικές

περιόδους, από τα πρώτα λόγια αγάπης, μέχρι τους θρησκευτικούς πολέμους, τις
διώξεις και τα θύματα του φανατικού κλήρου.
Το άνοιγμα της έβδομης σφραγίδας, το τέλος δηλαδή της όλης εξέλιξης, όπου παρ’
όλες τις πληγές και τη φρίκη επικρατεί τελικά η φιλευσπλαχνία, απεικονίζεται με τις
επτά σάλπιγγες και τις πληγές που έπονται. Αυτές οι πληγές όμως δεν θα είναι παρά
καθαρτήρια μέσα για να επαναφέρουν τον άνθρωπο στο Καλό. Οι σάλπιγγες από την
άλλη μεριά σημαίνουν αντίστοιχα τις ηθικοπνευματικές αλλαγές οι οποίες
παρουσιάζονται στην ανθρώπινη καρδιά όταν αρχίζει να κόβει το δίκοπο σπαθί της
αμφιβολίας και η απιστία οδηγημένη από την αμφισβήτηση κραδαίνει το μαστίγιό
της.
Έτσι π.χ. το θυμίαμα (η θυσία) στο βωμό της αγάπης έγινε συμβολικά μία πληγή
για την εγωιστική ανθρωπότητα. Όπως όλα καίγονταν και αποξεραίνονταν
συμβολικά, έτσι και ο άνθρωπος κλείδωσε την καρδιά του σε όλες τις ευγενικές
ιδιότητες και δεν ήθελε να ακούσει λέξη για μια θρησκεία η οποία απαιτεί θυσίες και
του ζητάει να χαλιναγωγήσει τα γήινα πάθη του.
Όπως μεταφορικά η φωτιά καταστρέφει τα πάντα, τα εγωιστικά πάθη
κατέστρεψαν και πάλι κάθε τι καλό. Στα θέματα της πίστης επικράτησαν οι διώξεις
στη θέση της ανεκτικότητας. Οι άνθρωποι προσπάθησαν να σβήσουν με αίμα αυτό
που ήταν πνευματικό και άρα ανεξίτηλο. Έτσι έγινε και στους πρώτους χριστιανικούς
χρόνους υπό τους Ρωμαίους, όπου οι ειδωλολάτρες ιερείς διατηρούσαν τις φανατικές
θρησκευτικές συνήθειες και ευλογούσαν κάθε δυνατή θηριωδία με το πρόσχημα της
μύησης στα ιερά. Αυτά που υπέφεραν ορισμένοι άνθρωποι, αργότερα επεκτάθηκαν
και στα μεγάλα πλήθη: όσο αυξάνονταν οι πιστοί, αυξάνονταν και οι διώξεις· όσο
μεγάλωνε ο ζήλος για την αγνή διδασκαλία, τόσο πιο πολλά γίνονταν τα θύματα του
μαρτυρικού θανάτου. Και μετά την παρακμή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας
διαμορφώθηκαν νέες συνθήκες, όπου στο θρόνο κάθονταν δύο επίσκοποι· ο ένας στο
Βυζάντιο και ο άλλος στη Ρώμη. Αυτοί οι δύο δεν συμφωνούσαν ποτέ μεταξύ τους
και καλλιεργούσαν μόνιμα αυτή τη δυσαρμονία για το ατομικό συμφέρον τους. Όπως
πρωτύτερα οι ειδωλολάτρες κατεδίωκαν τους Χριστιανούς, τώρα οι πάπες
κατεδίωκαν μαζικά τους ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούσαν μαζί τους σ’ αυτά
που θεωρούσαν εκείνοι σωστά ή τους συνέφερε να θεωρήσουν σωστά για εκείνη την
ώρα.
Από τον καιρό που διαιρέθηκε η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, καθώς αργότερα ο
επίσκοπος στη Ρώμη έγινε πάπας, άρχισαν σι θρησκευτικοί πόλεμοι, οι έριδες στις
συνόδους, οι διώξεις από την ιερά εξέταση, η υποδούλωση των βασιλιάδων στους
πάπες και, τέλος, οι σταυροφορίες. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι προσπάθειες της
μεταρρύθμισης με τα αιματηρά επακόλουθά της σε όλες τις χώρες, καθώς και η
εξάπλωση διάφορων ασθενειών όπως η πανώλη κ.ά. λόγω της σύμμειξης των
ανθρώπινων φυλών. Όλα αυτά παριστάνονται συμβολικά με τις σάλπιγγες και τα
ποτήρια της οργής καθώς και με την αντίστοιχη πνευματική εικόνα «της πάλης της
γυναίκας με το δράκο». Πρόκειται για την αναπαράσταση της πάλης των ανθρώπινων
παθών και των συμφερόντων τούτου του κόσμου, με την πνευματική πρόοδο και τη
διδασκαλία της Αγάπης. Συνάμα είναι οι δυσκολίες του τοκετού, το έργο που άρχισε
κάποτε οφείλει να φθάσει στο τέλος του, καθώς και η άγρια πάλη που υποκίνησε το
Κακό ενάντια σ’ όσους στράφηκαν προς το Πνεύμα.
Όλες αυτές οι εικόνες που είδε ο Ιωάννης, εκφράζουν τη σθεναρή αντίσταση την
οποία θα συναντούσε και θα προκαλούσε αναγκαστικά η διδασκαλία Μου και τη
φυσιολογική εξέλιξη, όπου ανάμεσα στο Καλό και στο Κακό, πρέπει στο τέλος να
νικήσει, και θα νικήσει, το Καλό. Μη σκοντάφτετε στη μορφή των εικόνων, γιατί
αυτές ήταν στο μέτρο της αντίληψης και του τρόπου γραφής εκείνης της εποχής. Για
πολλούς αιώνες δεν υπήρχε άλλος τρόπος επίδρασης πάνω στην ανθρωπότητα, η
οποία πολύ λίγη αγάπη γνώριζε και συμμορφωνόταν μόνον από φόβο. Αν Εγώ είχα
δώσει να γραφτεί όλη η εξέλιξη μέχρι σήμερα σαν Θεός της Αγάπης, σε μία βατή για

σας γλώσσα, τα λόγια θα είχαν πέσει στο κενό και κανένας δεν θα είχε ενδιαφερθεί
για το πνευματικό περιεχόμενο τους.
Οι σκορπιοί, οι δράκοι με τα 7 κεφάλια, τα 10 κέρατα και οι χρυσές κορώνες
σημαίνουν την πολύπλευρη ερμηνεία της διδασκαλίας Μου η οποία, πολλές φορές,
υποστηριζόμενη και από την κοσμική εξουσία, εξανάγκαζε τους ανθρώπους να
υιοθετήσουν συγκεκριμένα θρησκευτικά δόγματα και τελετές, απ' όπου κατόπιν
προήλθαν διάφορες αιρέσεις.
Οι εικόνες δείχνουν την επικράτηση της εκκλησίας, όπως την ξέρουμε από την
ιστορία, καθώς και τα μέσα που χρησιμοποίησε για να κατακτήσει την εξουσία και
πως αμέτρητοι άνθρωποι έπεσαν θύμα του φανατισμού της ρωμαιοκαθολικής
εκκλησίας και της ιεράς εξέτασης. Στα επόμενα κεφάλαια μπορείτε να διαβάσετε πως
τελικά υποχωρεί το θρησκευτικό συναίσθημα σιγά-σιγά και πως η ύλη φαίνεται να
έχει νικήσει και πάλι, και πως οι άνθρωποι κυνηγούν πιο πολύ το χρυσάφι και τ’
ασήμι απ’ τους πνευματικούς θησαυρούς. Τη θριαμβευτική άνοδο του Κακού υπό το
μανδύα της θρησκευτικής λατρείας, ακολουθούν οι ανακαλύψεις των επιστημών οι
οποίες σηματοδοτούν τον καταποντισμό της θρησκοληψίας , αλλά και κάθε είδους
θρησκευτικότητας, και το πέρασμα στον υλισμό. Αυτές οι εικόνες λοιπόν
προαναγγέλλουν την πτώση της ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας, όχι όμως επειδή την
καταδίκασα Εγώ να πέσει, αλλά όπως ετοίμασε από μόνη της την πτώση της και πως
θα λάβει αναγκαστικά το μισθό της από τα ίδια της τα έργα.
Οι σκοτωμένοι προφήτες υπονοούν τους μάρτυρες σε προηγούμενους αιώνες,
όπου αρκετοί ένθεοι άνθρωποι ανέβηκαν στην πυρά. Σε κανέναν αιώνα δεν
παρέλειψα να στείλω προφήτες για να ξυπνήσουν την ανθρωπότητα ώστε να μην
αποκοιμηθεί και αποχαυνωθεί εντελώς μέσα στον πνευματικό της ύπνο. Τα ποτήρια
της οργής και τα ξεχωριστά επακόλουθά τους, σημαίνουν τις επιδημίες και τους
πολέμους που προκάλεσε από μόνη της η ανθρωπότητα με τον αφύσικο τρόπο ζωής
της ή με τις εσκεμμένες θηριωδίες για τις οποίες ευθύνεται η ίδια.
Άλλωστε μπορείτε μόνοι σας ακόμη και τώρα να διαπιστώσετε πως ο εγωισμός, ο
υλισμός και τα αχαλίνωτα πάθη, προκαλούν κάθε λογής συμφορές στο γενικό και στο
ατομικό επίπεδο: συμφορές σε στεριά και θάλασσα, συμφορές από τα στοιχεία της
φύσης που προξενούν οι άνθρωποι με την κατάχρηση των πόρων της γης,
αυτοκτονίες και ανθρωποκτονίες κάθε μορφής, που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης
θρησκευτικού αισθήματος, της απιστίας σε μία αιώνια ζωή της ψυχής κ.λπ.
Πάρτε τα όλ’ αυτά μαζί και καταγράψτε τα στη συμβολική γλώσσα της ανατολής,
όπως έκανε τότε ο Ιωάννης, και σίγουρα θα είχατε να προσθέσετε και άλλα πολλά
στα επτά ποτήρια της οργής που θα περιέγραφαν εξίσου τρομακτικές καταστάσεις.
Η διδασκαλία Μου πέρασε απ' όλες τις φάσεις που μπορεί να ζήσει η ανθρώπινη
ψυχή, από την πιο αγνή ευλάβεια, μέχρι την πιο χονδροειδή απιστία και απόρριψη της
προσφοράς Μου. Από την αυστηρή υπακοή στις εντολές Μου κι από τη στενόμυαλη
ερμηνεία των Λόγων Μου, μέχρι και την ολοκληρωτική απόρριψη του Πνεύματος το
οποίο χιλιάδες φωνές στην ορατή και αόρατη φύση διακηρύττουν συνέχεια, όλ’ αυτά
τα βλέπετε μπροστά σας σε εικόνες. Αυτή η διακήρυξη του Πνεύματος δόθηκε
πολλές φορές με προειδοποιήσεις και με ηχηρές σάλπιγγες, μάταια όμως, και έτσι η
πράξη ή η τιμωρία ακολουθούσε κατά πόδας. Τα ποτήρια της οργής και το άδειασμά
τους -σαν σύμβολο πως το κακό καθώς και ό,τι από φυσική και ηθική άποψη είναι
παρά φύσιν, υποχρεωτικά αυτοτιμωρείται- το βλέπετε ολοφάνερα μπροστά σας: πως
οι επτά ιδιότητές Μου προτρέπουν συνέχεια στο Καλό, πως τους αντιστέκεται η
ελεύθερη φύση του ανθρώπου, πως ακολουθούν λάθη πάνω στα λάθη, το
παραστράτημα στο παραστράτημα. Πως είναι μάταιη κάθε προσπάθεια να
ξεριζώσουν οριστικά το Λόγο Μου απ’ τα κεφάλια των ανθρώπων. Και πως παρ’ όλα
αυτά, ακόμη και το μεγαλύτερο κακό θα οδηγήσει υποχρεωτικά στο Καλό.
Τώρα βλέπετε ξεκάθαρα τούτη τη μακροχρόνια πάλη του δράκου με τον Ουρανό,
την καταδίωξη της γυναίκας με τον μικρό Χριστό σαν ειρηνοποιό. Και συνάμα θα

έχετε κατανοήσει και εσείς πως πρέπει να τερματισθούν αυτές οι αδιάκοπες
παλινδρομήσεις, με μία απόφαση που θα ορίζει ποιος είναι ο νικητής και ποιος ο
νικημένος! Σ’ αυτή την εποχή πλησιάζετε τώρα. Η εικόνα της χιλιόχρονης βασιλείας
την παρουσιάζει σαν την ειρηνική πνευματική ζωή που θα απολαύσουν εκείνοι που
είναι σημαδεμένοι με το σημάδι του Θεού και όχι με το χάραγμα του θηρίου. Ήδη
πριν τον ερχομό Μου κυριαρχούσε μία πνευματική πάλη σε ήσσονα τόνο ανάμεσα
στην ύλη και στο Πνεύμα και καθώς μετά την ανάληψή Μου αυτή η διαδικασία
διαχωρισμού θα φθάσει αναγκαστικά σ’ ένα τέλος, γι’ αυτό πρέπει τώρα να
ακολουθήσει μια περίοδος ειρήνης τούτη την πάλη που κράτησε πολύ περισσότερο
από 1.000 χρόνια. Οι άνθρωποι θα αρχίσουν πάλι να γίνονται άνθρωποι, όπως τους
δημιούργησα και όπως πρέπει να είναι αν θέλουν να ονομάζονται παιδιά Μου.
Αυτή θα είναι η περίοδος της ανταπόδοσης, η περίοδος όπου το Πνεύμα θα έχει
νικήσει την ύλη. Όπου ο άνθρωπος, σαν πολίτης δύο κόσμων, θα αισθάνεται στο
σπίτι του στον έναν όπως και στον άλλον κόσμο, ώστε να καταλάβετε τελικά τα λόγια
Μου, να εκτιμήσετε τον τότε ερχομό Μου σ’ όλο το Φως της θεϊκής αποστολής του
και να ακολουθήσετε με αγάπη το δρόμο Μου, θα είναι η περίοδος που θα νικηθεί και
θα αλυσοδεθεί ο δράκος, που οι δέκα εντολές του Μωυσή και οι δύο δικές Μου θα
γίνουν κατανοητές σε όλο τους το βάθος. Σ’ αυτή την περίοδο ειρήνης και γαλήνης,
θα δραστηριοποιηθεί και το βασίλειο των πνευμάτων. Αυτοί που έχουν μείνει πίσω
στην εξέλιξή τους, ενθαρρυμένοι από το παράδειγμα των ζωντανών ανθρώπων, θα
εξελιχθούν προς τα εμπρός πιο εύκολα απ’ όσο μπορούσαν έως τώρα.
Αυτή η περίοδος ονομάζεται στην Αποκάλυψη «η χιλιόχρονη Βασιλεία» και «η
Νέα Ιερουσαλήμ». Γιατί κάποτε η Ιερουσαλήμ ήταν ο τόπος όπου στο ναό φυλαγόταν
η Κιβωτός της Διαθήκης, όπου έκαιγε η αιώνια φωτιά και όπου για τον ΙΕΟΥΑ*
προσφερόταν η πιο αγνή θεία Λειτουργία στο Βωμό μόνο με ψαλμούς και θυμίαμα.
Αυτή η Ιερουσαλήμ που βεβηλώθηκε και μιάνθηκε από τους ιερείς της, που επέσυρε
πάνω της την κατάρα αντί για την ευλογία με το θάνατο Μου σαν ανθρώπου εκεί αυτή η Ιερουσαλήμ που την πτώση της προανάγγειλαν οι προφήτες και Εγώ την
επιβεβαίωσα- αυτή η Ιερουσαλήμ θα ξανακατέβει πνευματικά στη γη σας. Θα έρθει
μέσ’ στη λαμπρότητα της πρώτης περιόδου, χαρίζοντας ειρήνη και γαλήνη σε όσους
πιστεύουν σ’ Εκείνον που κάποτε δίδαξε, μαρτύρησε, σταυρώθηκε, αλλά αναστήθηκε
και πάλι σε εκείνη την πόλη. Αυτή η πόλη, σαν σύμβολο της πρώτης κοινωνίας του
Δημιουργού με τα πλάσματά Του θα κατέβει φέρνοντας βάγια ειρήνης σε όσους
κατάφεραν με αγώνα και με βάσανα να γίνουν παιδιά Του. Θα υπάρξει και πάλι μόνο
μία εκκλησία, όπως τότε οι Ιουδαίοι εγνώριζαν μόνο μία Ιερουσαλήμ. Θα είναι ένας
Ποιμένας και ένα ποίμνιο! Θα εξαφανιστούν τα θρησκευτικά σχίσματα κι ο Θεός,
Δημιουργός και Κύριος, ο οποίος κάποτε πορεύτηκε σαν άνθρωπος στη γη σας, θα
αναγνωρισθεί σαν Αυτό που ήταν, είναι και θα είναι αιώνια, δηλαδή ο Ηγέτης και
Πατέρας όλων σας. Η κοινότητα του Πνευματικού Κόσμου θα ανυψωθεί κι άλλο,
γιατί θα έρχομαι Εγώ προσωπικά ορατός στα παιδιά Μου, για να τα παρηγορήσω και
να τους αποδείξω στην πράξη, πως όσα είπα κάποτε, αυτά που έγραψαν οι Απόστολοι
και αυτά που είπε ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του, θα εκπληρωθούν όλα. Όταν θα
παύσουν οι πνευματικοί και οι υλικοί πόλεμοι, θα Με καταλαβαίνουν όλοι πιο
εύκολα και θα εκτελούν πρόθυμα τις εντολές Μου, οι οποίες αρχίζουν με την αγάπη
για τον διπλανό και τελειώνουν με την αγάπη για το Θεό.
Αλλά κι αυτή τη χιλιόχρονη βασιλεία θα ακολουθήσει μια άλλη περίοδος όπου η
ζωώδης φύση του ανθρώπου θα σηκώσει για τελευταία φορά το κεφάλι και το μεγάλο
πνεύμα που είχε πέσει στην αρχή (ο Εωσφόρος) θα επιχειρήσει να ξανακερδίσει τους
απογόνους του. Μάταιοι όμως οι κόποι του· και γι’ αυτόν ακόμη θα προβάλει το
ερώτημα αν θα κάνει μπροστά ή πίσω και από την απάντηση θα εξαρτηθεί η ύπαρξη
ή η ανυπαρξία του!
Όλα αυτά είναι η πρώτη ύλη της Αποκάλυψης του Ιωάννη, δοσμένη συμβολικά·
αν διαβασθεί με τα πνευματικά μάτια και τη γλώσσα των αντιστοιχιών, θα σας δείξει

πως αυτό το μικρό λουλουδάκι της αγάπης που φύτεψα στις καρδιές των ανθρώπων,
δεν μπορεί να ξεριζωθεί ποτέ. Και πως παρ’ όλα τα σχέδια των κρατούντων,
πνευματικής ή υλικής φύσης, τούτος ο θεϊκός σπόρος δεν μπόρεσε να καταστραφεί
ποτέ. Γιατί η Αγάπη είναι η βασική ιδιότητα του Εγώ Μου και η Αγάπη ήταν ο λόγος
για τον οποίο δημιούργησα ολόκληρο το σύμπαν! Πώς θα μπορούσε αυτή η φλόγα να
χαθεί, να καταστραφεί; Μάταια προσπάθησαν όλοι να υποσκάψουν τα θεμέλια αυτού
του οικοδομήματος, μάταια προσπάθησαν να ερμηνεύσουν τα λόγια Μου
λανθασμένα. Όλα είχαν αντίκτυπο πάλι πάνω τους και αναγκάστηκαν να θερίσουν
ό,τι είχαν σπείρει. Γι’ αυτό βλέπετε τώρα τη μία μετά την άλλη σοφιστική και
επιστημονική εξήγηση του μηνύματος της αγάπης που περιέχει η Αγία Γραφή, να
λιώνει σαν το χιόνι μπροστά στον ήλιο της Αλήθειας.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση από τη μία πλευρά, τόσο πιο γρήγορα
ολοκληρώνεται η εξέλιξη απ’ την άλλη. Γι’ αυτό η κατάληξη όλου του πολέμου θα
είναι να ευνοηθεί και να ερμηνευθεί πιο σωστά η διδασκαλία Μου και να
προετοιμάζεται όλο και πιο πολύ το πέρασμα στη χιλιόχρονη βασιλεία. Τότε η Νέα
Ιερουσαλήμ, σαν συμβολικός ναός της ειρήνης, θα αποκαταστήσει το σύνδεσμο
ανάμεσα σ’ Εμένα, στην ανθρωπότητα και στον Πνευματικό Κόσμο, όπου δεν θα
υπάρχουν σάλπιγγες ούτε ποτήρια της οργής με καταστροφικά επακόλουθα.
Αντίθετα, ακόμη και η υδρόγειος και τα όντα που ζουν πάνω σ’ αυτήν, από το
ζωικό και το φυτικό βασίλειο εξίσου, θα δέχονται την ίδια μορφή αγάπης που θα
έχουν και οι άνθρωποι. Ολόκληρο το ανθρώπινο γένος θα συνδέεται με δεσμούς της
αγάπης, ο ένας θα δίνει χέρι βοηθείας στον άλλον. Όπου δεν θα υπάρχει αφέντης και
δούλος, αλλά αντίθετα, ολόκληρους λαούς θα τους ενώνει ο δεσμός της αδελφικής
αγάπης. Όπου θα έχουν εξαφανισθεί τα εθνικά σύνορα και οι κρατούντες και οι
ιεράρχες δεν θα εκμεταλλεύονται πια οι μεν τις φυσικές, οι δε τις πνευματικές
δυνάμεις για το συμφέρον τους.
Επειδή θα καθοδηγούνται από μία λογική θρησκεία μέσα στην ψυχή τους, θα
είναι πιο εύκολα σε θέση να διακρίνουν και να πιστέψουν τους ψιθυρισμούς των
άλλων πνευμάτων και ακόμα και τη δική Μου τη φωνή. Με αυτό τον τρόπο, η
επικοινωνία με τον κόσμο των πνευμάτων θα γίνει ένας συνδετικός κρίκος ο οποίος
θα εξαλείψει το φόβο του θανάτου απ’ αυτό τον κόσμο, και θα σας παρουσιάσει τον
άλλο κόσμο όπως είναι στην πραγματικότητα.

Σ.τ.μ.: Ήχοι με τους οποίους δημιουργήθηκε το σύμπαν, όπου I, Ε συμβολίζουν τη Σοφία, Υ,Α την
Αγάπη και Ο την τέλεια αγάπη.

Να λοιπόν μία πνευματική πλατιά ερμηνεία της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Βέβαια
όχι όπως την περιμένει ο κόσμος από Εμένα, αλλά όπως θα την καταλάβαινε αν είχε
μάθει να διαβάζει πρώτα με τα πνευματικά του μάτια. Οι εικόνες παραμένουν
εικόνες, και πίσω από κάθε εικόνα κρύβεται πάντα μία σκέψη η οποία προσπαθεί να
βρει την ατομική της έκφραση μέσα σε διάφορες μορφές. Έτσι πρέπει να συλλάβετε
τις εικόνες της Αποκάλυψης και όχι κυριολεκτικά· γιατί τότε θα παρουσιάζονταν
αμέτρητες αντιφάσεις και δεν θα καταλήγατε πουθενά.
Επιπλέον πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι στο πνευματικό βασίλειο επικρατεί
ένας διαφορετικός συσχετισμός σκέψεων και ιδεών απ’ ό,τι στους ανθρώπους που
ζουν εδώ. Και συνεπώς οράματα σαν αυτά που είδε ο Ιωάννης, έχουν υποχρεωτικά
έναν άλλο χαρακτήρα από την τωρινή σας ομιλία, που είναι καλά ταξινομημένη.
Βλέπετε, ήδη στα πρώτα χρόνια της ανθρωπότητας η έκφραση της σκέψης
γινόταν πιο πολύ με την εικόνα παρά με το λόγο· οι αρχαίοι Αιγύπτιοι γέμισαν ακόμη
και τα μνημεία τους με τέτοια σημάδια.
Στις γλώσσες της Ανατολής υφίσταται και σήμερα η χρήση αλληγορικής
γλώσσας. Είναι το απομεινάρι μιας πολύ μακρινής εποχής, όπου η ανθρωπότητα

βρισκόταν πιο κοντά στην Πηγή της κι όπου ο τρόπος έκφρασής της ήταν πιο
κοντινός στον Πνευματικό Κόσμο.
Όλ’ αυτά τα παραδείγματα αποδεικνύουν πως με το πέρασμα σε μία ανώτερη
ζωή, ανάλογα με τη βαθμίδα της πνευματικής προόδου, η γλώσσα και η επικοινωνία
ανάμεσα στα πνεύματα θα είναι διαφορετική και δεν θα γίνεται με τις χρονοβόρες
λέξεις, όπου συχνά χρειάζεστε πολλές μαζί για να εκφράσετε μία και μόνη σκέψη.
Ακόμη και η ίδια Μου η Δημιουργία, δεν είναι για σας άλλο από μία αλληγορική
γλώσσα. Και θα παραμείνει τέτοια, ώσπου να μπορέσετε να αναγνωρίσετε το
βαθύτερο πνευματικό Γιατί, γιατί το κάθε τι έχει γίνει έτσι κι όχι αλλιώς. Κι όπως
έχετε εσείς τη δική σας γλώσσα και Εγώ τη δική Μου στη φύση που βλέπετε, έχουν
και τα πνεύματα στις ανώτερες σφαίρες τη δική τους γλώσσα επικοινωνίας, η οποία
φαινομενικά ακούγεται διαφορετικά απ’ ό,τι κρύβει πραγματικά μέσα της. Γι’ αυτό
και είναι περιττός ο κόπος των διανοουμένων σας να ντύσουν εικόνες πνευματικής
υφής με γήινες λέξεις. Αυτό τον σκοπό έχουν και τα τωρινά Μου λόγια, αφ’ ενός μεν
για να σας εξηγήσουν μία μεγάλη αποκάλυψη και αφ’ ετέρου για να σας οδηγήσουν
ένα βήμα παρακάτω μέσ’ στη θεία Οικονομία Μου.
Θα σας αφήσω να καταλάβετε μόνοι σας τις ειρηνικές εικόνες και θα σας
εξηγήσω μόνο τις πιο σκληρές εικόνες της Αποκάλυψης, όπου φαίνεται να κυριαρχεί
αποκλειστικά η οργή του Θεού και η ανήλεη τιμωρία -ώστε να μην παρεξηγήσετε το
Θεό απ’ αυτές τις εικόνες, το Θεό που είναι μόνο Αγάπη. Πλησιάζει μία εποχή όπου ο
πνευματικός άνεμος, όπως προμηνύουν και οι κινήσεις του, θα φυσήξει πιο δυνατά.
Τότε δεν πρέπει να γέρνετε σαν καλαμιές πότε από τη μία και πότε από την άλλη,
αλλά να βαδίσετε ολόισια στο δρόμο που χάραξα Εγώ για σας. Όπως λέει συμβολικά
η Βίβλος, θα σηκωθούν πολλοί ψευδοπροφήτες. Θα συμβούν ανομίες και
παρεκτροπές με την καθαρή διδασκαλία, στην επικοινωνία με τα πνεύματα, με τα
πάντα, με σκοπό να ικανοποιήσει ο άνθρωπος τα πιο κτηνώδη πάθη του. Και πριν
προλάβει να σιμώσει η βασιλεία της ειρήνης, θα χυθούν πάνω στην ανθρωπότητα
πολλά ποτήρια οργής απ’ τους ίδιους τους ανθρώπους, καθ’ ότι οι παρατάξεις θα
αλληλομάχονται όλο και πιο σκληρά, πνευματικά και υλικά, όσο ο καιρός θα βιάζει
προς το τέλος του. Μ’ αυτό τον αγώνα θα εκπληρωθεί και η προφητεία για τα
τελευταία ποτήρια της οργής, κι όταν καμιά αντίσταση δεν θα ωφελεί πια, θα
ακολουθήσει κατάθλιψη, θρήνος και οδυρμός. Οι μεν θα είναι όλο απόγνωση, οι δε
θα περιμένουν με καρτερία εμπιστοσύνη και πίστη το τέλος και τη νίκη του Καλού.
Τα πιο πολλά από την Αποκάλυψη έχουν συμβεί ήδη, σαν κρίση εξέλιξης, σας
περιμένει το χειρότερο ακόμη. Όμως έχετε υπομονή και εμπιστοσύνη σ’ Εμένα!
Θέλετε να είστε ή να γίνετε παιδιά Μου. Φανείτε αντάξιοι αυτής της ονομασίας και
δεν θα σας λείψει το στεφάνι της νίκης, όπως το περιγράφει η Αποκάλυψη. Να είστε
έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τα πάντα! Δεν είμαι Εγώ, είναι η ζωώδης φύση των
ανθρώπων, η τεχνητά καλλιεργημένη αθεΐα τους, η αδάμαστη αρχομανία και
φιλαργυρία τους που θα βοηθήσουν να εκπληρωθούν αυτές οι εικόνες με τις
σάλπιγγες και τα ποτήρια της οργής.
Πριν ξανακατέβω στη γη σας, θα πρέπει εντελώς φυσιολογικά να ολοκληρωθεί
μία διαδικασία κάθαρσης. Όπως η καταιγίδα καθαρίζει την ατμόσφαιρα όταν ο
καιρός είναι αποπνικτικός, σπρώχνοντας με βία τις βλαβερές αναθυμιάσεις στο χώμα,
για να φυσήξει πάλι καθαρός αέρας, έτσι γίνεται και με την πνευματική κάθαρση.
Δεδομένου ότι η αντίσταση είναι μεγάλη, θα πρέπει να έρθει μία δυνατή θύελλα
επίσης, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει εξισορρόπηση. Κάθε αγώνας πάνω στη γη
σας θα τελειώνει με το να αναγνωρίζουν όλες οι παρατάξεις την αδυναμία τους και τη
δική Μου παντοδυναμία, όπου κάθε αντίσταση είναι μάταιη.
Πάρτε λοιπόν αυτή την εξήγηση της Αποκάλυψης σαν μία εικονογραφία που σας
παρουσιάζει όλες τις φάσεις που πρέπει να διανύσει μια θεϊκή Ιδέα, για να καταλήξει
στην ουσιαστική της ολοκλήρωση. Πάρτε αυτές τις εικόνες σαν παρομοίωση, πόσο
στοιχίζει ώσπου να νικήσει το Καλό, και το Κακό να παραδεχθεί την ήττα του! Πάρτε

ως πνευματικοί στοχαστές αυτές τις εικόνες σαν αντιστοιχίες που υποδεικνύουν κάτι.
Γιατί όπως είδε πνευματικά ο Ιωάννης την εξέλιξη της χριστιανοσύνης, τα ίδια
ακριβώς αντικαθρεφτίζονται στη ζωή του κάθε ανθρώπου στην εγκόσμια και
πνευματική του εξέλιξη.
Τέτοιοι αγώνες, τέτοιες σάλπιγγες και ποτήρια της οργής χύνονται πάνω από
ιδέες. Χαρά σ’ αυτόν που από το δηλητήριο βγάζει γιατρικό! Η διαδικασία
πνευματικής κάθαρσης και ανόδου παραμένει παντού και πάντα ο ίδιος αγώνας της
πνευματικής ενάντια στη ζωώδη φύση: η θυσία του εγώ, η ανεκτικότητα απέναντι
στους άλλους. Ας ερευνήσει λοιπόν ο καθένας τη ζωή του, και θα βρει σ’ αυτές τις
αποκαλυπτικές εικόνες λίγο ως πολύ τη δική του ζωή αποτυπωμένη!» (Επ.Χρ.)
Σε αντίθεση με τη συμβολική γλώσσα της Αποκάλυψης του Ιωάννη, σήμερα ο
εσωτερικός ή έμφυτος Λόγος μιλάει ανοικτά, λιτά και απροκάλυπτα στο σύγχρονο
άνθρωπο:
… «Σύντομα μπαίνετε στην εποχή, για την οποία γίνεται λόγος από την αρχή
αυτής της περιόδου λύτρωσης, και σύντομα θα ζήσετε όλα τα σημάδια, που σας
προανήγγειλαν σε όλες τις εποχές οι ενορατικοί και οι προφήτες. Έτσι, όλα αυτά θα
εκπληρωθούν, γιατί ο Λόγος Μου είναι αλήθεια και Εγώ ο ίδιος μίλησα δια στόματος
αυτών των προφητών. Όλα όσα τους ανέθεσα να προφητέψουν, είχαν σκοπό να
παρακινήσουν τους ανθρώπους να εργασθούν πάνω στην ψυχή τους... Όμως, μέχρι
τώρα δεν είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου, ο σατανάς δεν είχε ακόμη αποκτήσει
απεριόριστη εξουσία πάνω στην ανθρωπότητα. Γι’ αυτό, είχε δοθεί στους ανθρώπους
ακόμη αρκετός χρόνος, γιατί ακόμα υπήρχε πολύ δεσμευμένο πνεύμα που έπρεπε να
ενσαρκωθεί, για να περάσει την τελευταία δοκιμασία της βούλησης πάνω σ’ αυτή τη
γη. Όμως το σχέδιο σωτηρίας εκτυλίσσεται σύμφωνα με τους νόμους της αιώνιας
Τάξης και καμία εποχή δεν τελειώνει ούτε μία μέρα νωρίτερα ή αργότερα, γιατί Εγώ
προαιώνια είχα διαβλέψει τι ωφελεί το Πνευματικό και τι εμποδίζει την ανάπτυξή
του...
Τώρα, η δράση του σατανά παίρνει όλο και τρομερότερη μορφή, εφόσον
απελευθερώνονται πολλά από τα δεσμευμένα πνεύματα, και η επίδρασή του
αυξάνεται σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. Για το λόγο αυτό, εντείνεται και η
διαβολική συμπεριφορά των ανθρώπων, όσο το τέλος πλησιάζει. Ο αντίπαλος νομίζει
ότι είναι αρκετά ισχυρός, ώστε να Με νικήσει ολοκληρωτικά, και δεν τηρεί πια τα
όρια στην εξουσία του, που του είχαν τεθεί κατά την πτώση του στα βάθη. Μόλις,
όμως, φθάσει εκείνη η ώρα, θα τεθεί τέρμα στη δράση του... Ο αντίπαλος Μου θα
στραφεί ανοιχτά εναντίον Μου, θέλοντας να αναγκάσει τους ανθρώπους να Με
απαρνηθούν και επιχειρώντας να καταστρέψει κάθε δεσμό με Μένα, προκειμένου να
αποκτήσει εξουσία πάνω στα πάντα. Όποιος γνωρίζει το σκοπό της ανθρώπινης ζωής,
που βασίζεται στην ελεύθερη βούληση και απόφαση, αντιλαμβάνεται επίσης ότι αυτή
τώρα αποκλείεται τελείως, εξ αιτίας του σχεδίου που έχει εξυφάνει ο αντίποδάς Μου.
Και ξέρει ακόμη ότι τώρα φθάνει η ώρα, όπου θα δώσω τέλος στη μανία του και θα
τον αλυσοδέσω ξανά μαζί με όλους του τους οπαδούς.
Έτσι πρέπει να γίνεται κατανοητή κάθε προφητεία που αναφέρεται στο τέλος. Γι’
αυτό, προσέξτε αυτό το τελευταίο έργο του αντιπάλου Μου, ώστε να δείτε καθαρά σε
τι εποχή ζείτε. Προσέξτε τις προσπάθειες να χάσει κάθε πίστη ο άνθρωπος, και
προσέξτε όλα αυτά, που μπορεί κανείς καθαρά να δει ότι είναι έργα του αντίχριστου.
Προσέξτε πώς αποκτούν εχθρούς εκείνοι οι άνθρωποι, που στην πραγματικότητα
υπηρετούν Εμένα και προσπαθούν να διαδώσουν την αλήθεια. Μόλις διακρίνετε όλα
τα σημάδια επερχομένων θρησκευτικών διωγμών, τότε να ξέρετε ότι έχετε μπει στην
τελική φάση. Τότε, όλοι εσείς που θέλετε να μείνετε πιστοί σε Μένα, οπλιστείτε με
εμπιστοσύνη και ριχτείτε με δύναμη στον αγώνα! Να ξέρετε ότι Εγώ θα πηγαίνω
μπροστά, ότι αγωνιζόσαστε για Μένα και ότι θα παραμείνετε αληθινά ανίκητοι,

ακόμη κι αν είσαστε αριθμητικά πολύ λιγότεροι από την στρατιά του αντιπάλου Μου.
Εγώ ο ίδιος θα τον νικήσω και θα τον αιχμαλωτίσω, όταν έρθει η ώρα, που έχει
προκαθοριστεί προαιώνια.
Και εσείς, οι πιστοί Μου, θα βγείτε νικητές από αυτόν τον αγώνα σε μία νέα ζωή,
και δεν θα μπορεί πια να σας καταπιέζει ο αιώνιος αρνητής, που θα μείνει για αιώνες
ακόμη ο αντίποδάς Μου. Αμήν!»
(1956)
«…Τώρα φτάσατε σ’ εκείνο το χρονικό σημείο, που μπορείτε να το ονομάσετε
αρχή του τέλους. Ο κόσμος θα γίνει μία εστία πυρός, οι φλόγες θα λαμπαδιάσουν και
το μίσος θα μαίνεται ασύστολα. Φόβος θα καταλάβει την ανθρωπότητα, που δεν θα
βλέπει πια διέξοδο από τον κίνδυνο, γιατί είναι αναπόδραστος... Όταν, όμως, όλα θα
βρίσκονται σε αναταραχή, εσάς θα σας καταλάβει μεγάλη ηρεμία, γιατί θα διακρίνετε
τότε καθαρά ότι πλησιάζει ο καιρός του ερχομού Μου. Και θα το αναγγείλετε αυτό σε
όλους τους ανθρώπους που θέλουν να σας ακούσουν... Η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και
δεν θα είναι πια δυνατόν να σβηστεί από ανθρώπους. Όμως, θα την κάνω Εγώ ο ίδιος
να σβήσει, χρησιμοποιώντας εναντίον της άλλα στοιχεία και κυριαρχώντας σ’
εκείνους που προσπαθούν να εξοντώσουν ο ένας τον άλλο... Η γη θα δοκιμαστεί από
μία φυσική καταστροφή που θα χωρίσει τους αντιμαχόμενους, γιατί στο δρόμο τους
θα μπει μια δύναμη, που κανένας τους δεν θα μπορεί ν’ αντιμετωπίσει. Όλα αυτά δεν
θα διαρκέσουν πολύ, όμως θα δημιουργήσουν μία τελείως αλλαγμένη κατάσταση
στον κόσμο, που αρχικά θα είναι ένα τεράστιο, ασύλληπτο χάος και μια κατάσταση
μεγάλης ανάγκης και θλίψης στους ανθρώπους... Πρέπει ακόμη να δημιουργηθούν
πολλές ευκαιρίες εξαγνισμού, για να φθάσουν μέσα στη μικρή αυτή προθεσμία
πολλοί άνθρωποι στην ωρίμανση. Το τέλος είναι κοντά, και πρέπει να περιμένετε με
βεβαιότητα την ημέρα της τελευταίας μεγάλης Κρίσης, όπου θα εκπληρωθεί ό,τι
προαναγγέλθηκε δια λόγου και μέσα από γραφές...»
(1951)
Η προαγγελία του τέλους
«Δεν πρόκειται ποτέ να φανερώσω στους ανθρώπους την ακριβή ημερομηνία του
τέλους, επειδή κάτι τέτοιο δεν θα ωφελούσε σε τίποτα στην πνευματική ανάπτυξή τους.
Γιατί πρέπει με απόλυτα ελεύθερη θέληση να επιδιώξουν να ανέλθουν ψηλότερα· από
δική τους πρωτοβουλία πρέπει να επιζητούν την ωρίμανση της ψυχής τους και σε καμία
περίπτωση εξαιτίας του φόβου που θα γεννούσε μέσα τους η συγκεκριμένη πληροφορία
για την ώρα του τέλους.
Αυτή θα μείνει πάντα σε ασάφεια για τους ανθρώπους, χωρίς όμως αυτό να
αποκλείει ότι όντως το τέλος θα έρθει μία ώρα. Και το ότι θα έρθει μία ώρα, σας έχει
προφητευθεί από την αρχή αυτής της περιόδου λύτρωσης, αν και γνωρίζετε ένα μέρος
μόνο από τις σχετικές προφητείες. Υπάρχουν οριοθετημένες περίοδοι λύτρωσης, οι
οποίες μέσα στα πλαίσια του σχεδίου Μου για τη λύτρωση της ανθρωπότητας είναι
προκαθορισμένες από αιωνιότητες. Κάθε μία περιλαμβάνει πάντα ένα συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα, του οποίου τη διάρκεια έχω υπολογίσει με βάση τη γνώση Μου για
την πορεία της εξέλιξης των ανθρώπων. Αυτό μπορεί να το πιστέψει, αν έχει καλή
θέληση ο κάθε άνθρωπος που αναγνωρίζει ότι είμαι ο Θεός και Δημιουργός.
Ωστόσο οι περισσότεροι άνθρωποι σε οποιαδήποτε εποχή, θα αμφισβητήσουν ότι
θα μπορούσαν ποτέ να είναι οι ίδιοι που θα ζήσουν αυτή την περίοδο, στην οποία όλες
οι προφητείες θα γίνουν τελικά άμεση πραγματικότητα. Γιατί για τους ανθρώπους είναι
αδιανόητο να πρέπει να βάλουν στο μυαλό τους ένα ‘‘τέλος της γης’’· είναι κάτι το
οποίο ελάχιστοι μπορούν να πιστέψουν εάν δεν διαθέτουν ήδη μια τόσο βαθιά
πνευματική γνώση, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν μια αιτία και έναν σκοπό
ακόμη και σε μια διάλυση της γήινης πλάσης και στη γένεση μιας νέας Γης.

Όμως τέτοιοι άνθρωποι θα είναι πάντα μόνο λίγοι. Ωστόσο, δεν θα μπορέσετε να
αποκλείσετε ένα τέλος αυτής της γης, απλά δεν θα θέλατε σε καμία περίπτωση να
ανήκετε ανάμεσα σ’ εκείνους που θα βιώσουν αυτό το τέλος, για τους οποίους κάτι που
μπορεί να το θεωρούν πιθανόν για το μέλλον, θα γίνει πραγματικό παρόν. Και αυτές τις
αμφιβολίες μπορεί να τις διατηρήσει όποιος θέλει για χάρη της ψυχικής του ωρίμανσης,
αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει και τις αντίστοιχες σκέψεις για το τέλος,
πράγμα που σίγουρα δεν πρόκειται να τον βλάψει.
Αντίθετα, οποιοσδήποτε εξαναγκασμός να πιστέψει κανείς, θα ήταν επιβλαβής, γι’
αυτό και Εγώ δεν τον ασκώ σε καμία περίπτωση. Για τον ίδιο λόγο άλλωστε φανερώνω
πάντα μόνο γνωρίσματα του τέλους, χωρίς να αποκαλύπτω ποτέ όμως τη συγκεκριμένη
ημέρα που θα έρθει το τέλος. Και συνάμα σας λέω επανειλημμένα: είσαστε δύο βήματα
μόνο από το τέλος.
Από την ανθρώπινη σκοπιά σας δεν μπορείτε ν’ αντιληφθείτε την πνευματική
κατάσταση της ανθρωπότητας, δεν μπορείτε να δείτε το βαθύ σκοτάδι που καλύπτει τη
γη. Δεν γνωρίζετε τίποτα για την πάλη ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι που μαίνεται
τόσο σφοδρά αυτή την εποχή. Δεν γνωρίζετε ότι το σκοτάδι δρα διαδίδοντας
αναλήθειες, λανθασμένες διδασκαλίες και απροκάλυπτα ψέματα, επειδή οι ίδιοι
άλλωστε δεν μπορείτε να διακρίνετε πόσο απέραντα βαθιά είναι η πλάνη μέσα στην
οποία βρίσκεται η ανθρώπινη σκέψη.
Μόνο η καθαρή Αλήθεια είναι Φως. Πού όμως αναζητάτε και βρίσκετε την
Αλήθεια; Πιστεύετε βέβαια ότι γνωρίζετε την Αλήθεια, εάν ήταν όμως όντως έτσι, θα
συνειδητοποιούσατε έντρομοι την πνευματική κατάσταση των ανθρώπων και θα
αντιλαμβανόσασταν ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση. Κι όπου
εσείς οι άνθρωποι νομίζετε ότι υπάρχει φως, εκεί ακριβώς έχει δημιουργήσει μια
εκτυφλωτική οφθαλμαπάτη ο άρχοντας του σκότους, η οποία αδυνατίζει ακόμη
περισσότερο την όρασή σας, έτσι ώστε δεν μπορείτε να διακρίνετε πια τίποτα. Γιατί
ξέρει πραγματικά πολύ καλά πως να αποσπάει τους ανθρώπους από την καλλιέργεια της
ψυχής τους, ξέρει πως να προσελκύει το βλέμμα τους σε δελεαστικούς στόχους, τους
οποίους όμως δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχετε, διότι το σχέδιο Μου είναι καθορισμένο
από αιωνιότητες.
Το γεγονός ότι σας πληροφορώ γύρω από αυτό το λυτρωτικό σχέδιο Μου, δεν
σημαίνει ότι θα σας αναγκάσει να το πιστέψετε. Απλά θέλω με αυτό τον τρόπο να σας
δώσω τη δυνατότητα να πιστέψετε, δεδομένου ότι σας εκτίθενται αναλυτικά τα κίνητρα
τα οποία Με ωθούν στον τερματισμό αυτής της περιόδου λύτρωσης. Από τη στιγμή που
σας εξηγείται η σκοπιμότητα ενός τέτοιου τερματισμού και δεδομένου ότι και εσείς οι
ίδιοι, εφόσον κατέχετε τη σχετική γνώση, μπορείτε να παρακολουθήσετε όλα τα
γεγονότα τριγύρω σας, μπορείτε επίσης να αντιληφθείτε ότι έχει καταστεί απαραίτητη
πλέον μια δική Μου επέμβαση.
Όσοι έχουν λάβει γνώση για το τέλος χωρίς να τους έχουν εξηγηθεί αναλυτικότερα
τα αίτια, δεν είναι κατακριτέοι εάν δεν το πιστεύουν, παρ’ όλο που και αυτοί επίσης
οφείλουν να συλλογισθούν πάνω στη δυνατότητα να επαληθευτούν οι προφητείες. Όσοι
όμως είναι καλοπροαίρετοι αλλά νομίζουν ότι δεν μπορούν να το πιστέψουν, τους
φανερώνεται το σχέδιο Μου για την τελείωση των ανθρώπων και τους παρέχεται η
γνώση γύρω από τη διακυβέρνηση και τη δράση Μου. Έτσι δεν θα είναι σε θέση να
απορρίψουν την αιτιολόγηση που τους δίνεται, δεδομένου ότι είναι φανερή η Αγάπη και
η Σοφία Μου, η οποία σχεδιάζει και κάνει πάντα ό,τι το καλύτερο για τις ψυχικές
ανάγκες των ανθρώπων.
Εάν θεωρείτε ένα ‘‘τέλος αυτής της γης’’ μόνο σαν μια πράξη τιμωρίας, τότε θα
αντιδράτε αρνητικά απέναντι στις σχετικές διδασκαλίες. Εάν όμως το θεωρήσετε σαν
μια πράξη σωτηρίας για να σωθούν όχι μόνο τα πνευματικά στοιχεία που απέτυχαν σαν
άνθρωποι, αλλά επίσης και τα πνευματικά στοιχεία που είναι ακόμη δέσμια μέσα στα
δημιουργήματα, τα οποία πρέπει εξίσου κάποτε να ανέβουν από το χαμηλότερο στο

ανώτερο σημείο, τότε θα είναι δυνατόν και για σας να αναγνωρίσετε έναν Θεό Αγάπης
και Σοφίας, οπότε ένα τέλος της γης θα φανεί και σε σας πιστευτό.
Σε ποια βαθμίδα όμως της εξέλιξής τους βρίσκονται τώρα οι άνθρωποι στη γη;
Μόνο Εγώ έχω τη δυνατότητα να το κρίνω, μολονότι και εσείς οι ίδιοι θα μπορούσατε
να αναγνωρίσετε το πνευματικό τέλμα. Εγώ το γνωρίζω από προαιώνια πότε θα πρέπει
να αποκατασταθεί η Τάξη Μου, πότε θα πρέπει να θέσω ένα τέρμα στην ασυδοσία του
αντιμάχου Μου και τι απαιτείται ώστε η γη να λειτουργήσει πάλι σαν φυτώριο
ωρίμανσης για τα πνευματικά στοιχεία που είναι ακόμη ατελή. Εγώ μόνο το γνωρίζω
πότε η ανθρωπότητα θα έχει φθάσει στο πιο χαμηλό σημείο της κατάπτωσης και πότε
θα έχει έρθει η ώρα να τερματισθεί η δράση του αντίθεου.
Και επειδή το γνωρίζω καλά, γι’ αυτό έχω αναθέσει στους υπηρέτες Μου να
αναφέρονται συνεχώς στο επικείμενο τέλος, μολονότι είναι ελάχιστοι εκείνοι που θα
τους πιστέψουν. Όμως σε καμία περίπτωση δεν θα φανερώσω την ημέρα και την ώρα,
χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι μπορείτε να μεταθέσετε στο απόμακρο μέλλον αυτές
τις προαγγελίες Μου.
Δεν ξέρετε πόσο κοντά είσαστε στο τέλος, ωστόσο είναι απαραίτητο να βιαστείτε·
όσο εντατικά κι αν δουλεύετε για την ψυχή σας, δεν είναι αρκετό, γιατί η κάθε μέρα που
περνάει αποτελεί άλλη μια χάρη, διότι μπορείτε με καλή θέληση να επιτύχετε πολλά.
Μην βαυκαλίζεσθε όμως με την ελπίδα πως έχετε ακόμη πολύ χρόνο στη διάθεσή σας.
Το τέλος έρχεται γρηγορότερα από ό,τι σκέφτεσθε και ο καθένας που δίνει πίστη στα
λόγια Μου, θα προετοιμασθεί, θα θέσει δηλαδή την πνευματική του ανάπτυξη πάνω από
τη σωματική του ευημερία και πραγματικά θα κερδίσει πολλά για την αιωνιότητα».
Μπέρτα Ντούντε 22.2.1956

«Και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας
καιόμενος ως λαμπάς...»*
(Αποκάλυψη Ιωάννη 8,10)

Κάθε λογής προφητείες μιλούν εκτενώς για μία μεγάλη σύρραξη που θα χωρίσει
τον κόσμο σε πολλά στρατόπεδα. Στο αποκορύφωμα της μία πρωτόγνωρη φυσική
καταστροφή θα θέσει απότομο τέλος στην αλληλοεξόντωση των ανθρώπων
(βλ.σχετικά “Το Μέλλον είναι Τώρα”, “Τα Σημεία των Καιρών”). Συγκεκριμένα
λέγεται ότι ένα αστρικό σώμα θα χτυπήσει τη Γη. Ο Ιωάννης στην Αποκάλυψή του
αναφέρει ότι το άστρο που θα «πέσει στη γη θα καίγεται σαν λαμπάδα», ενώ η Μπέρτα
Ντούντε προφητεύει ότι «θα πέσει φωτιά από τον ουρανό»:
«Όταν θα πλησιάζει αυτός ο καιρός, οι θύελλες θα μαίνονται ημέρα και νύχτα. Τα
άστρα θα χάσουν τη λάμψη τους, ο ήλιος θα κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα, ο ουρανός
θα σκοτεινιάσει και φωτιά θα πέσει στη γη».
Όπως διαβάζουμε στην Μπέρτα Ντούντε το τράνταγμα που θα υποστεί η Γη θα
έχει σαν αποτέλεσμα να σταματήσει για λίγα δευτερόλεπτα η περιστροφή γύρω από
τον άξονά της. Μετά από αυτή τη στιγμιαία παύση θα ακολουθήσει ως αντίδραση μια
υπερβολικά γρήγορη στροφή και αυτή θα προκαλέσει τον μεγάλο σεισμό με τις
ολέθριες συνέπειες. Οι ωκεανοί και τα ατμοσφαιρικά στρώματα γύρω από τη Γη δεν
μπορούν να ακολουθήσουν τη στροφή με την ίδια ταχύτητα. Το επακόλουθο είναι
τρομερές θύελλες και πλημμύρες. Τα κύματα ορμούν σε μεγάλο βάθος στις πεδινές
εκτάσεις της Ευρώπης και το ανάλογο συμβαίνει σε όλη την υδρόγειο. Οι
ηπειρωτικές πλάκες κινούνται προς διάφορες κατευθύνσεις ούτως ώστε σε όλο τον
πλανήτη εκδηλώνονται ισχυρότατοι σεισμοί. Παλιά ηφαίστεια εκρήγνυνται και
καινούργια ενεργοποιούνται. Η Μπέρτα Ντούντε γράφει χαρακτηριστικά: «Η Γη θα

ανοίξει και οι άνθρωποι θα είναι έρμαιο των στοιχείων της φύσης που βρίσκονται από
πάνω και από κάτω τους...».
Ορισμένες προφητείες λένε ότι το ένα τρίτο της ανθρωπότητας θα χάσει τη ζωή
του εξαιτίας των καταστροφών, ενώ άλλες προφητείες υπογραμμίζουν ότι μόνο το
ένα τρίτο της ανθρωπότητας θα επιζήσει από τον πόλεμο και τη φυσική καταστροφή.
Ο πόλεμος έχει βεβαίως λήξει εκ των πραγμάτων. Όμως όλη η υποδομή του
πολιτισμένου κόσμου έχει καταστραφεί. Ο εφοδιασμός με τρόφιμα και η
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έχουν καταρρεύσει. Δεν είναι δύσκολο να φανταστεί
κανείς ότι αρχίζει αμέσως η μάχη μεταξύ των ανθρώπων για τα λιγοστά
εναπομείναντα αγαθά, κατά την οποία επικρατεί σε γενικές γραμμές το δίκαιο του
ισχυρότερου. Όσοι έχουν επιζήσει βρίσκονται αντιμέτωποι με μια εντελώς
πρωτόγνωρη κατάσταση.
Προκειμένου να κρίνουμε από μια ανώτερη σφαίρα την ασύλληπτη φυσική
καταστροφή θα δούμε τι λέει σχετικά ο θεόπνευστος προφητικός λόγος μέσω της
Μπέρντα Ντούντε: «Η έκταση της καταστροφικής πράξης που θα γίνει με θέλημα
Θεού είναι για σας τους ανθρώπους εντελώς αδιανόητη ακόμη, γιατί θα υπερβαίνει
κάθε προηγούμενο. Στεριές και θάλασσες θα μεταβληθούν, οι ποταμοί θα ξεφύγουν
από την κοίτη τους, αλλάζοντας έτσι την εικόνα της γης, ώστε κανείς θα νομίζει ότι
έχει μεταφερθεί σε άλλη περιοχή. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα απερίγραπτο χάος,
γιατί οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Η
συμφορά θα είναι τόσο μεγάλη ώστε μόνο η αγάπη θα μπορεί να την κάνει υποφερτή
και όπου ο ένας θα βοηθάει έμπρακτα τον άλλον, σύντομα θα έρχεται φανερά από
ψηλά ανακούφιση και βοήθεια. Όποιος αποτείνεται αποκλειστικά στον Θεό και Τον
παρακαλεί μέσα από την καρδιά του θα λαμβάνει βοήθεια, γιατί ο Θεός δείχνει τώρα
φανερά την Αγάπη και την Παντοδυναμία Του, ώστε όσοι δεν πίστευαν μέχρι τώρα
δυνατά, μπορούν εύκολα να αποκτήσουν ακράδαντη πίστη. Και αυτή η περίοδος είναι
μια περίοδος χάριτος για όσους δεν πιστεύουν· γιατί μπορούν ακόμη με ευκολία να
μεταστραφούν, επειδή θα βλέπουν διάφορα φαινόμενα τα οποία οφείλονται
αποκλειστικά στη δύναμη της πίστης.


Αποσπάσματα από τα βιβλία : “Προφητείες γύρω από το 2000” , “Σημεία των Καιρών” , “Η Γέννηση της
Νέας Γης”. Εκδόσεις Πύρινος Κόσμος

Όμως είναι απαραίτητο να περάσουν τη δυστυχία αυτή προκειμένου να
οδηγηθούν στον αληθινό προορισμό τους που είναι να βρουν επαφή με τον Θεό και
να ζητήσουν από αυτόν συμβουλή και βοήθεια...
«Ακόμη κι εκείνοι που μέχρι τώρα διατηρούσαν μια παραδοσιακή πίστη στον Θεό
θα τη χάσουν εξαιτίας της τεράστιας φυσικής καταστροφής και των συνεπειών της.
Τότε θα είναι απόλυτη ανάγκη να γίνει λόγος για την αγάπη του Θεού που έπρεπε να
επέμβει για να σωθούν οι ψυχές των ανθρώπων και για τον τεράστιο κίνδυνο που
τους απειλεί εφόσον όλες οι επιθυμίες και οι προσπάθειές τους επικεντρώνονται πάνω
στην ύλη.
Αρχικά οι άνθρωποι θα μπορούν να μιλούν γι’ αυτά τα πράγματα. Αργότερα όμως
θα απαγορευτεί με πολύ αυστηρές ποινές η διδασκαλία. Αυτή θα είναι τότε η εποχή
της αποστασίας από τον Θεό...»
«Μετά τη μεγάλη φυσική καταστροφή η ανθρωπότητα θα βυθιστεί στο χάος από
πνευματική και από εγκόσμια άποψη. Σε κάθε τομέα κανείς θα βλέπει παντού μόνο
κατάπτωση και εξαχρείωση. Υπαίτιοι γι’ αυτή την εξαχρείωση θα είναι οι άνθρωποι
που θα κυριαρχούνται από το Σατανά. Η εξαχρείωση και η κατάπτωση θα
εκδηλώνεται με καταστροφές και λεηλασίες, με απάνθρωπες εντολές, με μια στάση
ζωής που θα είναι ενάντια στον Θεό, με ταραχές και εξεγέρσεις ενάντια στις αρχές

και ωμή καταστολή από τη δική τους την πλευρά, με περιορισμό των ελευθεριών και
παραβίαση του δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών. Η περίοδος αυτή θα
προσφέρεται για την εξάπλωση του Θεϊκού Λόγου, όμως καμία εγκόσμια
εκκλησιαστική εξουσία δεν πρόκειται να ορθοποδήσει πλέον. Οι άνθρωποι θα
αγωνίζονται να βελτιώσουν με γήινα μέσα τις βιοτικές τους συνθήκες. Όμως αυτού
του είδους ο αγώνας δεν συμβαδίζει με τον πνευματικό αγώνα· ούτε συμβιβάζεται με
την πίστη σε μια Δύναμη που τους φέρνει αντιμέτωπους με τις ευθύνες τους και με τις
θεϊκές εντολές που απαιτούν απ’ αυτούς αγάπη.
Ως εκ τούτου θα κηρύξουν τον πόλεμο ενάντια σε κάθε τι που στέκεται εμπόδιο
στην επανάκτηση της παλιάς ευημερίας τους. Γι’ αυτό το λόγο, πριν περάσει πολύς
καιρός από τη θεϊκή επέμβαση που θα δώσει άλλη τροπή στον παγκόσμιο πόλεμο, θα
αρχίσει ο πόλεμος κατά της πίστης. Τα γεγονότα θα εξελιχθούν ταχύτατα γιατί τα
επισπεύδει η πνευματική κατάπτωση των ανθρώπων.
Από τις πράξεις που θα είναι ικανοί να κάνουν οι άνθρωποι θα καταλάβετε ότι
έχουν απομακρυνθεί τελείως από τον Θεό κι αυτό θα καταρρίψει ολοφάνερα την
άποψη ότι μπορεί κανείς να περιμένει ακόμη πνευματική πρόοδο από αυτούς τους
ανθρώπους».
«Τότε ο βαθμός της αγάπης του καθενός, η αλληλεγγύη, η προθυμία να
συμπαρασταθεί στον διπλανό του θα καθορίζουν το αν και πώς θα βελτιωθούν και οι
δικές του βιοτικές συνθήκες. Γιατί Εγώ θα βοηθάω όλους εκείνους που θα νοιάζονται
ταυτόχρονα και για τη δυστυχία των γειτόνων τους.
Αντίθετα, πολλοί θα χρειαστεί να παλέψουν πολύ σκληρά είτε επειδή θα
εμπιστεύονται αποκλειστικά τις δικές τους δυνάμεις, είτε επειδή θα παίρνουν φανερή
ενίσχυση από τον κάτω κόσμο, εφόσον θα συμπεριφέρονται ανήλεα σε βάρος των
συνανθρώπων τους. Τα επίγεια προβλήματα θα είναι τεράστια όπως άλλωστε και το
χάος που θα προκαλέσουν οι ασύλληπτες καταστροφές. Το αποτέλεσμα είναι τότε
αμέτρητοι άνθρωποι να χάσουν την πίστη τους σ’ ένα Θεό και Πατέρα, γιατί τα
πλήγματα που θα έχουν υποστεί θα είναι τρομακτικά. Αλλά προφανώς η πίστη αυτών
των ανθρώπων ήταν μόνο στους τύπους και γι’ αυτό δεν άντεξε στην πιο σοβαρή
δοκιμασία».
Οι ακραίες, χαοτικές συνθήκες και οι δυσκολίες της επιβίωσης μετά τη φυσική
καταστροφή θα προσφέρουν το κατάλληλο έδαφος για την επικράτηση ενός μοιραίου
και χαριστματικού ηγέτη. Αυτός θα καταφέρει με τις ικανότητες και το δυναμισμό
του να δώσει πάλι ελπίδα στους ανθρώπους.Στην απελπιστική κατάσταση που
βρίσκονται είναι με το παραπάνω πρόθυμοι να ακολουθήσουν αυτή την ηγετική
προσωπικότητα που προφανώς κατορθώνει να τους εξασφαλίσει πάλι τα απαραίτητα
για να ζήσουν. Αυτός ο άνθρωπος τους μιλά για την ισχύ που έχουν ενωμένοι και για
τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης. Αναμφίβολα ξέρει πώς να κερδίσει τους
περισσότερους με το μέρος του, ακόμη και πολλούς που στο μεταξύ στην απόγνωσή
τους είχαν ανυψώσει πάλι τις σκέψεις τους στον Θεό. Όμως ο άνθρωπος εκείνος τους
κατηχεί να εμπιστεύονται μόνο τις δικές τους δυνάμεις και όχι τον Θεό. Επιπλέον
πετυχαίνει να βάλει κάποια τάξη στο χάος ώστε να λειτουργούν πάλι ορισμένοι τομείς της δημόσιας ζωής.
Σκοπός του είναι να κάνει τους ανθρώπους να επιστρέψουν στον προηγούμενο
υλιστικό και άθεο τρόπο ζωής, που σε τελευταία ανάλυση υπήρξε η αιτία για το χάος
που δημιουργήθηκε.
Η Μπέρτα Ντούντε έγραφε στις 24.1.1964 για την εμφάνιση του αντίχριστου:
«Δεν αργεί να έρθει η εποχή όπου ο αντίμαχός Μου θα πάρει για τελευταία φορά στα
χέρια του την εξουσία σε αυτή τη Γη. Προηγουμένως όμως θα μιλήσω Εγώ ο Ίδιος με
βροντερή φωνή ούτως ώστε μπροστά στον έσχατο κίνδυνο να βρουν λίγοι ακόμη το
δρόμο προς Εμένα. Αυτοί θα Μου μείνουν και στη συνέχεια αφοσιωμένοι, καθώς θα
Με αναγνωρίσουν από τη φανερή βοήθεια που θα τους δώσω και έτσι δεν θα

απαρνηθούν ποτέ πια την πίστη τους σε Εμένα. Μα αυτοί θα είναι λιγοστοί ενώ ο
αντίπαλος θα έχει μεγάλη δύναμη. Γιατί οι άνθρωποι θα έχουν έλθει σε τέτοια
απελπιστική κατάσταση εξαιτίας της τεράστιας φυσικής καταστροφής, που θα
ακολουθούν οποιονδήποτε τους υποσχεθεί να τους βοηθήσει να βγουν από τη
δυστυχία τους.
Η φυσική καταστροφή που έγινε ξύπνησε στους ανθρώπους μια μεγαλύτερη
θέληση να ζήσουν. Έτσι όποιος επέζησε από την καταστροφή προσπαθεί με όλα τα
μέσα να αποκτήσει πάλι γήινα αγαθά και ευημερία. Ο αντίπαλος Μου υποστηρίζει
αυτές τις προσπάθειες και γι’ αυτό αποκτά αναρίθμητους οπαδούς. Επιπλέον ξέρει
πώς να εξαπατά τους ανθρώπους και να τους κρύβει το αληθινό του πρόσωπο. Έτσι
τον βλέπουν σαν ένα άνθρωπο που διαθέτει υπερφυσική δύναμη, τον εμπιστεύονται
ανενδοίαστα και του παραχωρούν το δικαίωμα να διατάζει ό,τι θέλει υπακούοντάς
τον τυφλά.
Οι οπαδοί του θα είναι τόσο πολυάριθμοι που οι λίγοι πιστοί που διακρίνουν το
αληθινό του πρόσωπο δεν μπορούν να αντισταθούν στις επιθέσεις του. Αναγνωρίζουν
ποιος είναι ακριβώς από το γεγονός ότι θέλει να εξαφανίσει την πίστη των ανθρώπων
στον Ιησού Χριστό και να ανέβει ο ίδιος στον ύψιστο θρόνο, ενώ οι υπόλοιποι θα
οφείλουν να τον προσκυνούν. Οι περισσότεροι όντως θα τον προσκυνήσουν καθόσον
κάνει πραγματικά θαύματα με τη δύναμη που του έχει απομείνει.
Δεν αργεί να έρθει η ώρα που θα παρουσιαστεί. Αρχικά θα προσποιηθεί τον
ευσεβή, μα σύντομα θα αφήσει να φανεί το αληθινό του πρόσωπο. Όμως οι άνθρωποι
είναι τυφλοί και κάνει εύκολα ό,τι θέλει μαζί τους. Απαρνούνται εύκολα την πίστη
τους σε ένα Θεό επειδή η συμφορά που τους έχει βρει είναι δυσβάσταχτη. Έτσι είναι
πρόθυμοι να ανεβάσουν στον ύψιστο θρόνο εκείνον οι είναι ο μεγαλύτερος εχθρός
και αντίπαλός Μου».
Η εμφάνιση του αντίχριστου ηγέτη
Οι Ιουδαίοι την εποχή του Χριστού είχαν τη δυνατότητα να συμπεράνουν με βάση
τις προφητείες πού και πότε θα γεννιόταν ο Μεσσίας, ποια έργα και ποια θαύματα θα
πραγματοποιούσε και πώς θα ήταν ο θάνατος του. Αντίστοιχα, στη σύγχρονη εποχή
με βάση την Αποκάλυψη του Ιωάννη και τα κείμενα των προφητών - όπου εξέχουσα
θέση καταλαμβάνουν τα προφητικά κείμενα της Χίλντεγκαρντ του Μπίγκεν και της
Μπέρτα Ντούντε - γνωρίζουμε πολλά για τον αντίχριστο. Μεταξύ άλλων γνωρίζουμε
π.χ. για τη δράση, για τα «θαύματα» και για το τέλος του. Οι πρώτοι χριστιανοί είχαν
μάθει πολλά γι’ αυτό τον αντίπαλο του Χριστού από τους αποστόλους. Οι πρώτοι
εκκλησιαστικοί πατέρες είχαν γνώση αυτών των προφορικών παραδόσεων και τις
είχαν καταγράψει. Στη συνέχεια θα διαπιστώσουμε κατά πόσον αυτές συμφωνούν ή
συμπληρώνουν επίσης τις προρρήσεις των προφητών.
Κυρίως εδώ έχει το λόγο η Μπέρτα Ντούντε, καθώς αυτή έχει αποκαλύψει τα
περισσότερα στοιχεία με τη μεγαλύτερη ακρίβεια για τον αναμενόμενο κυρίαρχο του
κόσμου. Πρώτα όμως θα προηγηθεί η πολύ προγενέστερη Χίλντεγκαρντ του
Μπίγκεν. Στο πιο γνωστό της βιβλίο το «Γνώρισε τους δρόμους», περιγράφει το
όραμα που είχε για τον αντίχριστο: «Ο αντίχριστος, ο μεγαλομανής δολοφόνος των
ανθρώπων, ο υιός της απώλειας, θα έρθει όταν η ημέρα θα κρυφτεί και ο ήλιος θα
δύσει, αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα έχει χάσει το στήριγμά του. Θα
αποκτήσειτ
τόσο πολύ ισχύ που στο απόγειο της δύναμής του θα επιχειρήσει να αναληφθεί στον
ουρανό πάνω από τα σύννεφα.
Αυτός είναι το χειρότερο θηρίο και τους ανθρώπους που δεν τον προσκυνούν τους
σκοτώνει. Θα συμμαχήσει με τους βασιλιάδες, με τους άρχοντες και με τους
πλούσιους- θα είναι διώκτης της ταπεινοσύνης, ενώ θα ανυψώνει την αλαζονεία των
ανθρώπων και θα υποτάξει όλη την υφήλιο με διαβολική πανουργία».

«Από την ημέρα που θα γεννηθεί ο αντίχριστος, θα γίνουν πολλοί πόλεμοι και η
τάξη θα ανατραπεί. Η δικαιοσύνη και η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους θα χαθούν.
Θα ευδοκιμούν οι πλάνες και οι ψευδοδιδάσκαλοι ανενόχλητοι θα διαλαλούν ανοιχτά
τις σφαλερές θεωρίες τους. Στους χριστιανούς θα υπάρχει αμφιβολία και αβεβαιότητα
για το ποια είναι η σωστή πίστη. Θα υπάρξουν επίσης πολλοί οιωνοί στον ήλιο, στη
σελήνη και στα άστρα και στα υπόλοιπα στοιχεία της φύσης που σαν σε ένα
ζωγραφικό πίνακα θα προαγγέλλουν τα δεινά που θα έρθουν».
Ο Παύλος λέει για τον Αντίχριστο και την απήχηση που θα έχει στα πλήθη: «Θα
παρασύρει με κάθε είδους άνομα και απατηλά μέσα όσους βαδίζουν προς την
καταστροφή, επειδή δεν θέλησαν να αγαπήσουν την αλήθεια για να σωθούν. Γι’ αυτό
και ο Θεός θα επιτρέψει στην πλάνη να ενεργεί πάνω τους ώστε να πιστέψουν στο
ψέμα». (Προς Θεσσαλονικείς Β' 2,10-11)
Η Χίλντεγκαρντ του Μπίγκεν λέει για τον Αντίχριστο ότι θα προσπαθήσει να
παρουσιάσει τον εαυτό του σαν ευεργέτη της ανθρωπότητας κάνοντας διάφορες
δωρεές και εντυπωσιακά απατηλά θαύματα: «Φαινομενικά θα εξουσιάζει τους
ανέμους και έτσι θα κάνει ότι δήθεν προστάζει τον αέρα και θα κάνει να πέφτουν από
τον ουρανό φωτιά, βροντές, αστραπές και χαλάζι. Φαινομενικά θα γκρεμίζει βουνά,
θα αποξηραίνει τα νερά, θα κάνει τα φύλλα στο δάσος να πέσουν με μιας κι ύστερα
να ξαναφυτρώσουν (...) Έτσι θα εξαπατηθούν πολλοί. Συσκοτίζουν οι ίδιοι με
νεφέλες τους εσωτερικούς οφθαλμούς τους. Ενώ θα έπρεπε να κοιτάζουν Εμένα,
αυτοί θέλουν να δουν τα πράγματα με τις νέες γνώσεις που είναι αποκύημα του
κεφαλιού τους. Περιπτύουν το αόρατο που βρίσκεται πάντοτε μέσα Μου και μόνο με
αληθινή πίστη μπορεί να το συλλάβει κανείς...».
Η Χίλντεγκαρντ λέει επίσης ότι ο Αντίχριστος με μεγάλη ευγλωττία θα
στιγματίσει τον Χριστό ως απατεώνα και τη διδασκαλία του ως δεισιδαιμονία. Για να
πάρει τους ανθρώπους με το μέρος του θα καταγγείλει τη χριστιανική διδασκαλία
περί ηθικής ως τυραννική, ενώ θα τους κατηχεί να απολαύσουν χωρίς φραγμούς τη
ζωή και τις ηδονές της: «Θα τους δείξει να ικανοποιούν κάθε επιθυμία της σάρκας
τους και ότι αιμομιξία και τα παρόμοια δεν είναι αμαρτία. Τους παραχωρεί πλήρη
ασυδοσία απέναντι στις εντολές του Θεού και στις απαιτήσεις της εκκλησίας...
Μια σφαιρικότερη κάλυψη αυτού του θέματος προσφέρουν οι προφητείες της
Μπέρτα Ντούντε. Εδώ γίνεται εμβάθυνση στα πνευματικά αίτια των τελευταίων
ημερών και επίσης επιβεβαιώνεται η θετική έκβαση του αγώνα γι’ αυτούς που θα
επιμείνουν στο σωστό δρόμο:
Η σκέψη της ανθρωπότητας περνά μια μεταμόρφωση αυτή την περίοδο. Ο
πνευματικός κόσμος εκπέμπει την ακτινοβολία του στους ανθρώπους που είναι
προσανατολισμένοι προς τον Θεό έτσι ώστε μπορούν να δουν με διαύγεια και να
υποστηρίξουν με πεποίθηση τις διδασκαλίες που τους μεταδίδουν οι φωτεινές
οντότητες. Όμως θα βρεθούν αναγκασμένοι να παλέψουν για την ελευθερία του
πνεύματος τους. Γιατί όποιος είναι με τον Θεό είναι εξοβελισμένος από την κοινωνία
και υφίσταται συνεχώς απειλές, καθότι οι άθεοι πλειοψηφούν και επίσης διαθέτουν
μεγάλη δύναμη, για το λόγο ότι έχουν μεγάλη υποστήριξη από την πλευρά της
εξουσίας. Παρ’ όλα αυτά θα νικήσει το πνεύμα του καλού που είναι πανίσχυρο επειδή
το όπλο του είναι η αγάπη.
... Εκείνοι που θα είναι δεκτικοί στη θετική επίδραση των πνευματικών δυνάμεων
θα ξεχωρίζουν από το γεγονός ότι θα αγωνίζονται συνειδητά να φθάσουν στο Θεό.
Καθώς θα αισθάνονται εσωτερική ειρήνη, θα είναι ευτυχισμένοι παρά την εξωτερική
καταπίεση και τα φαινομενικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Διότι ξέρουν ότι
βρίσκονται στο σωστό δρόμο και γι’ αυτό αισθάνονται ασφαλείς και προστατευμένοι
υπό τη σκέπη του Θεού, οπότε δίνουν λιγότερη σημασία στην εχθρότητα των
συνανθρώπων τους. Έχουν ισχυρή πίστη, εμπιστοσύνη, αισιοδοξία και τεράστια
αγάπη. Και από αυτούς αντλούν επίσης δύναμη οι άλλοι που ακόμη

αμφιταλαντεύονται, καθώς η βαθιά, ζωντανή πίστη πείθει πολύ περισσότερο από τα
πολλά λόγια.
Κάποτε ο Ιησούς πάλεψε στη Γη για τις ψυχές των ανθρώπων και τότε επίσης είχε
αρχίσει μια εποχή πνευματικού αγώνα· και τότε επίσης οι άνθρωποι έπρεπε να
αποφασίσουν εάν είναι υπέρ ή κατά του Χριστού. Η ερώτηση αυτή θα είναι
καθοριστική και αυτή τη φορά.
Τώρα πάλι θα πρέπει να αποφασίσουν οι άνθρωποι εάν αναγνωρίζουν τον Ιησού
Χριστό και το ομολογούν ανοικτά ενώπιον του κόσμου ή τον αρνούνται. Εκ νέου η
απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα καθορίσει την περαιτέρω ανέλιξή τους. Γιατί μόνο
όποιος υποστηρίζει ανοιχτά τον Χριστό θα αντλήσει όφελος από τη γήινη ζωή για την
ψυχή του».
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Ιππόλυτου και άλλων εκκλησιαστικών πατέρων,
όταν ο Αντίχριστος αναλάβει την παγκόσμια διακυβέρνηση, θα διατάξει να καούν
όλα τα χριστιανικά βιβλία. Οι οπαδοί του τότε θα εισβάλουν σε εκκλησίες,
βιβλιοθήκες και σπίτια, θα κατάσχουν τα βιβλία και θα τα καίνε δημόσια στην πυρά.
Ο προφήτης Δανιήλ λέει ότι ο Αντίχριστος θα απαγορεύσει τη Θεία λατρεία επί 1290
ημέρες και θα στήσει το βδέλυγματης ερημώσεωςστο ιερό. (12,11 & 11,31)
Ο Αντίχριστος θα καταδιώξει με ωμότητα όσους μένουν πιστοί στο πνεύμα της
αγάπης. Με τα λόγια του προφήτη Δανιήλ: «Θα καταδιώξει τους αγίους του Υψίστου
(τους αληθινά πιστούς)... και θα παραδοθούν στα χέρια του για τρεισήμισι χρόνια».
(7,25) Και: «Είδα το τέρας να κάνει πόλεμο με τους αγίους και να επικρατεί». (7,21)
Το ίδιο επιβεβαιώνει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη: «Του παραχωρήθηκε η άδεια να
πολεμήσει εναντίον των πιστών και να τους νικήσει». (13,7)
Γιατί αρχικά θα πάρει μέτρα μόνο ενάντια σε μεμονωμένες ομολογίες πίστης.
Έτσι θα έχει με το μέρος του τις υπόλοιπες που θα τον βοηθήσουν με μεγάλη
προθυμία αφού προτίθεται να βγάλει από τη μέση τους αντιπάλους τους. Γι’ αυτό
στην αρχή θα νομίσετε ότι έχετε απλώς γίνει στόχος εκείνων που πολεμούν μόνο την
καθαρή αλήθεια επειδή οι ίδιοι εκπροσωπούν την πλάνη και το ψέμα. Τότε θα πρέπει
να επιδείξετε μεγάλη προσοχή και να μην εκτεθείτε απερίσκεπτα σε κίνδυνο.
Ύστερα από λίγο καιρό το μίσος θα στραφεί και εναντίον τους και τότε θα είναι
πια οφθαλμοφανής η δράση του Αντίχριστου. Τότε θα τον ακολουθήσουν πολλοί
άλλοι ακόμη καθότι βρίσκονται ήδη υπό την εξουσία του και θα μπορεί να κάνει μαζί
τους ό,τι θέλει. Δεν θα περάσει πολύς καιρός και θα φανούν τα πρώτα σημάδια. Ο
πόλεμος κατά της πίστης δεν θα αρχίσει με κάποια πράξη βίας, δεδομένου ότι ο
αντίπαλος Μου ελίσσεται με πανουργία. Έτσι εξαπατά ακόμη και πολλούς πιστούς
που συμπαρατάσσονται μαζί του και αργότερα θα γίνουν πειθήνιοι υπηρέτες του».
(3.5.1956)
Πολλοί εκκλησιαστικοί πατέρες, όπως ο Αυγουστίνος, ο Γρηγόριος ο Μέγας, ο
Άνσελμος κ.ά. λένε ότι ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος στην καταγωγή, ενώ πιο
συγκεκριμένα ο Ιερώνυμος και ο Άνσελμος λένε ότι θα είναι γεννημένος στην
περιοχή της Βαβυλώνας. Ο προορατικός Βαρθολομαίος Χολτσχάουζερ (1613-1658)
προσθέτει μάλιστα ότι ο Αντίχριστος θα είναι Εβραίος από τη φυλή Δαν.
Ο Ιωάννης Δαμασκηνός αναφέρει ότι η μητέρα του Αντίχριστου θα ισχυρίζεται
ότι ο γιος της προέρχεται από παρθενογένεση. Μάλιστα η Χίλντεργκαρντ λέει ειδικά:
«Μια ακάθαρτη γυναίκα θα συλλάβει έναν ακάθαρτο γιο. Ο κακός όφις που
εξαπάτησε τον Αδάμ θα χειραγωγεί αυτό το παιδί έτσι που δεν θα μπορεί να πάρει
τίποτα καλό ούτε και να έχει τίποτα καλό». Επίσης και ο Ιερώνυμος λέει ότι: «Ο
Σατανάς θα επηρεάζει όλες τις δυνάμεις του Αντίχριστου, τις σωματικές και τις
πνευματικές, δηλαδή τη θέληση, τη νοημοσύνη και τη μνήμη του».
Ο Διονύσιος του Λουξεμβούργου παρατηρεί συγκεκριμένα ότι ο Αντίχριστος θα
είναι ιδιοφυής, με μεγάλα έμφυτα χαρίσματα, ιδίως δε θα διαθέτει ξεχωριστή
νοημοσύνη, απίστευτη σοφία και καταπληκτική ρητορική δεινότητα. Άλλωστε η
ευφράδειά του έμμεσα υποδηλώνεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννη 13,2-6. Θα

παρουσιάζει ένα πολύπλευρο ταλέντο σε όλους τους τομείς και θα είναι επίσης
μυημένος στα μυστικά της μαγείας. Επίσης και ως εμφάνιση θα κάνει εντύπωση με το
ωραίο παρουσιαστικό του και την ελκυστική όψη του. Αυτή η παρατήρηση του
Διονυσίου του Λουξεμβούργου που βασίζεται στα κείμενα διαφόρων συγγραφέων
όπως ο Άνσελμος, ο Malvenda κ.ά., επαληθεύεται επίσης από τον προφητικό λόγο
που κατέγραψε η Μπέρτα Ντούντε στις 30 και 31.1.1946: «Όμως οι περισσότεροι θα
τον λατρεύουν, θα χτίζουν ναούς προς τιμή του και θα τον επευφημούν ως τον
υποτιθέμενο Μεσσία από τον οποίο θα προέλθει η σωτηρία του κόσμου. Γιατί θα
πραγματοποιεί πράξεις τέτοιες που όντως θα εντυπωσιάζουν τους ανθρώπους, μόνο
που το κίνητρο του δεν θα είναι η αγάπη προς την ανθρωπότητα, αλλά η έπαρση και η
αρχομανία. Θα ενεργεί ως άνθρωπος και τις ασυνήθιστες δυνάμεις του θα τις αποδίδει
αποκλειστικά στην ανθρώπινη φύση του, ενώ παράλληλα θα πολεμά και θα αρνείται
κάθε τι θεϊκό που θυμίζει ή μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού.
Η μορφή του Αντίχριστου συν τοις άλλοις θα διακρίνεται από την εξωτερική
ομορφιά και τη σωματική του ρώμη, γιατί ο Σατανάς θα μεταμφιεστεί για να μην
αναγνωριστεί το πραγματικό του πρόσωπο. Οι ασυνήθιστες ικανότητές του θα
επισύρουν την προσοχή του κόσμου και ο θαυμασμός του δεν θα έχει όρια».
Ο Θωμάς ο Ακινάτης έλεγε ότι ο Αντίχριστος ως χαρακτήρας θα είναι «το
τελειοποιημένο στάδιο της κακίας». Πολλοί εκκλησιαστικοί πατέρες συμφωνούν ότι
θα είναι τόσο ραδιούργος και πανούργος που είναι αδύνατο να το περιγράψει κανείς
με λόγια. Πάνω από όλα θα είναι μεγάλος μάστορας στην προσποίηση και θα κατέχει
το αξιοθαύμαστο ταλέντο να καλύπτει τα εγκλήματά του. Έτσι ο Μέγας Γρηγόριος
λέει ότι ο Αντίχριστος θα είναι ο «εγκέφαλος όλων των υποκριτών». Θα προσποιείται
ότι διαθέτει όλες τις δυνατές αρετές, όπως ευσέβεια, εντιμότητα, ειλικρίνεια,
καλοσύνη, αγιοσύνη και με αυτό τον τρόπο θα κερδίσει τις καρδιές όλων των
ανθρώπων. Κυρίως θα παριστάνει τον αξιαγάπητο και τον καλόκαρδο για να κερδίσει
την εμπιστοσύνη τους.
Σε αυτό θα μοιάζει με τον διάβολο που του αρέσει να παρουσιάζεται σαν
«άγγελος του Φωτός» και τότε είναι πιο επικίνδυνος παρά όταν δείχνει το αληθινό
του πρόσωπο. Με τους υποκριτικούς τρόπους του θα γίνει παντού δημοφιλής και έτσι
θα ανοίξει το δρόμο του για την εξουσία (άγιος Εφραίμ). Αλλά όταν θα έχει
αναρριχηθεί στο θρόνο θα φανερώσει την αλαζονεία του (άγιος Εφραίμ) και θα
αρχίσει να μεταχειρίζεται τους ανθρώπους με σκληρότητα και να τους καταπιέζει.
(Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν)
Μετά την πάροδο λίγου χρόνου ο Αντίχριστος θα δηλώσει ότι είναι ο μεσσίας που
περιμένουν οι Ιουδαίοι. Και οι Ιουδαίοι που απέκρουσαν κάποτε τον αληθινό Μεσσία
και δεν πίστεψαν την αλήθεια θα πιστέψουν τότε το ψέμα. (βλ. προς Θεσσ. Β' 2,9).
Γι’ αυτό το λόγο είχε πει ο Χριστός στους Ιουδαίους: «Εγώ ήρθα εξουσιοδοτημένος
από τον Πατέρα μου, αλλά εσείς δεν με δέχεστε, ενώ εάν έρθει κάποιος άλλος από
δική του πρωτοβουλία, αυτόν θα τον δεχθείτε». (Κατά Ιωάννη 5,43)
Ο νέος προφητικός λόγος δια στόματος της Γιοχάνα Χέντσελ (1901-1981) δίνει
μια περαιτέρω ερμηνεία γι' αυτό το στίχο του Ιωάννη:
Πολλοί άνθρωποι θα λατρέψουν τον Αντίχριστο, ακόμη και πολλοί Ιουδαίοι θα
τον δεχτούν σαν τον υπεσχημένο Μεσσία. Μεταξύ άλλων και οι λαοί της Ανατολής
θα κάνουν ό,τι τους ζητά και θα τον προσκυνούν. Ακόμη και οι χριστιανοί στην
πλειοψηφία τους θα ξεγελαστούν και θα υποκύψουν σε αυτόν, καθώς δεν έχουν ιδέα
τι τους γίνεται γιατί κοιμούνται πνευματικά. Ακριβώς επειδή τόσο πολλοί χριστιανοί
βρίσκονται πλέον σε τέτοιο βαθύ ύπνο, γι’ αυτό μπορούν ο Αντίχριστος και ο
ψευδοπροφήτης να τους εξαπατήσουν. Γιατί όποιος δεν έχει γερά θεμέλια μέσα Μου,
μέσα στην αγάπη Μου, θα ξεγελαστεί και θα ασπαστεί τη διδασκαλία του
Αντίχριστου και του ψευδοπροφήτη. Και τότε θα κυνηγήσουν τα παιδιά Μου και θα
κάνουν τα πάντα για να σβήσουν τη διδασκαλία Μου».

Επίσης σε μια μεταγενέστερη αποκάλυψη από τις 2.11.1963 λέει η Χέντσελ:
«Τώρα έρχεται ο καιρός όπου και ο Ιουδαϊκός λαός θα αποκτήσει τον ηγέτη που
λαχταρούσε, αυτόν που θα αρπάξει την εξουσία του κόσμου. Τούτον τον ‘‘μεσσία’’,
που θα είναι τότε παγκόσμιος κυρίαρχος, θα τον επευφημήσουν καθότι θα τους
υπόσχεται ένα γήινο βασίλειο. Όλοι οι λαοί του κόσμου θα είναι υποτελείς του. Τότε
κι Εγώ θα επιτρέψω να πλανέψει εκείνους που δεν πίστεψαν στην αλήθεια Μου ενώ
πιστεύουν στα ψέματα του Αντίχριστου».
Ο Παύλος τον χαρακτηρίζει έτσι: «Ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της
απώλειας, θα εναντιωθεί και θα σηκώσει κεφάλι μπροστά σε κάθε τι που λέγεται
Θεός ή είναι αντικείμενο λατρείας. Θα το κάνει αυτό για να στήσει ο ίδιος το θρόνο
του στο ναό του Θεού και να αποδείξει πως είναι Θεός». (Προς Θεσσ. β' 2,3-4)
Ο Χρυσόστομος σκιαγραφεί έτσι την εικόνα του:
«Θα αυτοαναγορευτεί Θεός, θα ισχυρίζεται ότι είναι ο Θεός όλων των Θεών και
θα διατάσσει να τον τιμούν σαν αληθινό Θεό». Η δε Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
προσθέτει: «Με τη βία και με τη φοβέρα του θανάτου θα επιβάλει την πίστη στη
θειότητά του».
Μέσα σε λίγο διάστημα οι περισσότεροι άνθρωποι στην οικουμένη θα έχουν γίνει
οπαδοί του και θα τον προσκυνούν, εκτός από λίγες εξαιρέσεις. Στην Αποκάλυψη του
Ιωάννη λέγεται: «Το θηρίο θα το προσκυνήσουν όλοι οι κάτοικοι της Γης που το
όνομά τους δεν γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής του σφαγμένου Αρνίου από καταβολής
κόσμου». (13,8) Και: «Προσκυνούν το θηρίο λέγοντας: Ποιος μπορεί να είναι ίσος με
το θηρίο και ποιος μπορεί να πολεμήσει εναντίον του;» (13,4)
Η Χίλντεγκαρντ λέει ότι ο Αντίχριστος θα τραβήξει με το μέρος του τη μεγάλη
μερίδα του λαού ώστε τελικά ο αληθινός Υιός του Θεού θα έχει μόνο ελάχιστους
λάτρεις σε σύγκριση με τα πλήθη που θα ακολουθούν τον ψευδοχριστό. Μάλιστα θα
ονομαστούν από το όνομά του, όπως οι χριστιανοί πήραν το όνομα του Χριστού.
Κατόπιν όλοι οι κάτοικοι της Γης θα διαταχθούν να κρεμάσουν παντού την εικόνα
του και να την προσκυνούν. Όποιος δεν την προσκυνά θα βρίσκει το θάνατο.
(Αποκάλυψη 13,15 & 20,4) Ο πρόδρομος του Αντίχριστου θα περιοδεύει στον κόσμο
και θα διατάζει να προσκυνούν την εικόνα του Αντίχριστου. Επιπλέον με τη βοήθεια
του διαβόλου θα κάνει την εικόνα να μιλά στα πλήθη με ανθρώπινη φωνή.
(Αποκάλυψη 13,14-15) Τότε οι άνθρωποι θα χτίσουν νέες μεγαλοπρεπείς εκκλησίες
προς τιμήν του Αντίχριστου και θα στήσουν πάνω σε χρυσοστόλιστους βωμούς την
εικόνα του και θα την προσκυνούν. Την εικόνα του θα την κρεμάσουν ακόμη και σε
πρώην χριστιανικές εκκλησίες και θα της αποδίδουν θεϊκές τιμές. Κατά καιρούς η
εικόνα θα μιλάει, θα ευλογεί τους προσκυνητές, θα τους υπόσχεται όλα τα αγαθά σε
αυτόν και στον άλλο κόσμο και θα τους επαινεί για την πίστη τους.
Ακόμη και ο Νοστράδαμος είναι αρκετά σαφής πάνω σε αυτό: «Από τα βάθη της
γης θ’ ακουστεί η υπόκωφη φωνή ενός πνεύματος. Ανθρώπινη φλόγα θα την περνούν
για τη φωνή του Θεού. Θα πνίξει τη γη στο αίμα των ιερωμένων και οι ιεροί ναοί θα
καταστραφούν για τους άνομους». (4,27)
Είναι η εποχή όπου το «βδέλυγμα της ερήμωσης» θα είναι στο ιερό. (Δανιήλ
9,27/Ματθαίος 24,15). Η Αποκάλυψη του Ιωάννη λέει: «(Το θηρίο) άνοιξε το στόμα
του για να βλαστημήσει τον Θεό, για να βλαστημήσει την κατοικία του κι όσους
κατοικούν στον ουρανό». (13,6)
Μεταξύ άλλων και η Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν προφητεύει τη διάλυση της
εκκλησίας στους έσχατους καιρούς, παρόλο που κάτι τέτοιο στη δική της εποχή ήταν
καθαρά αδιανόητο.
Το ίδιο γεγονός έχει προαγγείλει και η Μπέρτα Ντούντε πιο πρόσφατα. Επίσης
δια στόματος της Γιοχάνα Χέντσελ, ο προφητικός λόγος έλεγε τα Χριστούγεννα του
1963: «...(Πριν την επιστροφή του Χριστού) θα πρέπει μέσω του Αντίχριστου να
έρθει το τέλος για την εξωτερική εκκλησία στη Γη σας. Το τέλος αυτό θα αποτελέσει
ταυτόχρονα την αρχή της επιστροφής Μου. Η αλήθεια και το καλό δεν βρίσκονται

σήμερα πια στην εξωτερική εκκλησία που είναι προσκολλημένη πεισματικά σε
δόγματα που κατασκεύασε η ίδια. Εξαιτίας της τυφλότητάς της θα συνταχθεί με τον
Αντίχριστο κι αυτό θα είναι το τέλος της. Προσέξτε τότε: Το τέλος της εκκλησίας θα
είναι ταυτόχρονα ο καιρός της επιστροφής Μου»...
Για ευνόητους λόγους, ένα μεγάλο μέρος των αποκαλύψεων στην Μπέρτα
Ντούντε επικεντρώνονται στην περίοδο της δικτατορίας του Αντίχριστου, αφού σε
αυτή θα κριθεί η τύχη εκατομμυρίων ψυχών για αιώνες. Θα ακολουθήσουν ουσιώδη
σημεία από μια σειρά αυτών των προφητειών: «Κατά τον τελευταίο πόλεμο εναντίον
της πίστης θα επικρατήσει μεγάλη σύγχυση ανάμεσα σε εκείνους που δεν πιστεύουν
ζωντανά. Γιατί απλώς έχουν υιοθετήσει για λόγους παράδοσης μια τυπική πίστη,
αλλά δεν φρόντισαν να τη ζωντανέψουν αναπτύσσοντας αισθήματα αγάπης και
κάνοντας χρήση της νοημοσύνης τους, ούτως ώστε να πειστούν για όλα αυτά που
πιστεύουν. Τα γεγονότα, τα οποία θα εξελιχθούν αιφνίδια και ραγδαία, θα κλονίσουν
σε πολλούς την πίστη τους, επειδή δεν έχουν ενεργή αγάπη και έτσι δεν έχουν ούτε
γνώση. Γιατί όταν η αγάπη εκδηλώνεται με έργα, οδηγεί στη σοφία και συνεπώς
επίσης στην κατανόηση και στη γνώση σχετικά με το προαιώνιο θείο σχέδιο
σωτηρίας που αποτελεί τη βάση κάθε γεγονότος.
Ο πόλεμος τότε κατά της πίστης θα κρατήσει λίγο αλλά θα είναι σκληρός.
Ωστόσο όποιος ακούει τον καθαρό λόγο του Θεού και τον ενστερνίζεται αποκλείεται
να μείνει χωρίς δύναμη για να αντισταθεί. Γιατί από το λόγο θα αντλεί τη δύναμή της
πίστης με τη βοήθεια της οποίας θα υπερνικά τα πάντα και ο ίδιος ο Θεός θα είναι
μαζί του». (9.9.1945)
«Στην τελευταία περίοδο πριν έρθει το τέλος θα φανεί τι δύναμη αντίστασης
έχουν οι άνθρωποι που ανήκουν στην αληθινή εκκλησία του Χριστού, σε αντίθεση με
εκείνους που προσκυνούν περισσότερο το ανθρώπινο δημιούργημα, το οποίο θα δουν
να καταρρέει υπό το βάρος του πολέμου κατά της πίστης. Γιατί θα είναι μια εποχή
όπου δεν θα υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς και ο καθένας θα είναι
αναγκασμένος να πάρει μια καθαρή θέση. Εκείνο τον καιρό όλες οι θρησκευτικές
διδασκαλίες θα αμφισβητούνται και θα περνούν από εξονυχιστική εξέταση, έτσι ώστε
όλοι θα βρεθούν αναγκασμένοι να σκεφθούν βαθύτερα γι’ αυτό το θέμα. Όμως κάθε
τι το εξωτερικό δεν αντέχει στη σοβαρή κριτική και γι’ αυτό τελικά θα το
καταδικάσουν και θα το απορρίψουν.
Τότε μόνο θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι δεν είχε καμία απολύτως αξία, σε
αντίθεση με τη δύναμη και τη χάρη που δίνει η αληθινή πίστη και η μύχια σύνδεση
μαζί Μου που είναι απαλλαγμένη από κάθε εξωτερικότητα.
Στο τέλος δε, θα κινδυνέψει ακόμη και η ζωή εκείνων που μένουν πιστοί στον
Θεό και δεν θα έχουν καμία προστασία ούτε καν από το νόμο. Γιατί οι άνθρωποι θα
διαστρέψουν τους νόμους, το δίκαιο δεν θα αναγνωρίζεται πλέον και θα ισχύει μόνο η
εξουσία του ισχυρότερου. Και την εξουσία θα την έχουν εκείνοι που τα ήθη τους θα
τους έχουν φέρει στο στρατόπεδο του Σατανά. Στην προσωρινή ζωή τους θα
απολαύσουν την εύνοιά του, αφού του έχουν πουλήσει σε αντάλλαγμα τις ψυχές τους.
Για τούτο το λόγο γίνονται οι δυνάστες των αδύναμων. Παρακινημένοι από τον
Σατανά, τους κάνουν κακό με κάθε τρόπο και τους στερούν κάθε τι που χρειάζονται
για να επιβιώσουν. Η δυστυχία θα πάρει τέτοιες διαστάσεις ώστε οι πιστοί θα
χρειάζονται ιδιαίτερη ενίσχυση που θα λάβουν με υπερφυσικό τρόπο για να μην
υποκύψουν σε αυτό τον τελευταίο αγώνα που θα κρατήσει λίγο μόνο καιρό. Γιατί η
περίοδος αυτή θα βσυντομευτεί για χάρη των λίγων εκλεκτών, ώστε να μην
λιποψυχήσουν καθώς θα βλέπουν τη δυστυχία στο δικό τους στρατόπεδο και την
ευημερία στο στρατόπεδο του αντιπάλου. Τότε θα έρθει η λύτρωση από τα ουράνια,
όπως έχει προαγγελθεί. Τότε θα έρθει ο ίδιος ο Κύριος μέσα στα σύννεφα και θα
φέρει τη σωτηρία σε όσους του μένουν πιστοί. Τότε θα παύσει η θλίψη και θα αρχίσει
μια νέα ζωή επί γης...». (22.4.1950)

Ο πρόδρομος του Αντίχριστου
Στην Αποκάλυψη του Ιωάννη διαβάζουμε για τον πρόδρομο του Αντίχριστου ότι:
«Έκανε τη γη και τους κατοίκους της να προσκυνήσουν το πρώτο θηρίο (τον
Αντίχριστο)». (13,12) Τους είπε «να κατασκευάσουν μια εικόνα του θηρίου και τους
παραπλανούσε με τις τερατουργίες που του επιτράπηκε να κάνει». (13,14) Ο
ψευδοπροφήτης «έκανε τερατουργίες μεγάλες, ως και φωτιά από τους ουρανούς να
κατεβαίνει μπροστά στα μάτια των ανθρώπων». (13,13)
Επομένως, όπως πριν από τον Ιησού προηγήθηκε ένας πρόδρομος και θα
προηγηθεί πάλι πριν από την επιστροφή του, όπως θα δούμε εκτενέστερα αργότερα,
ομοίως και ο Αντίχριστος θα έχει έναν προπομπό, έναν ψευδοπροφήτη, ο οποίος με
τη σειρά του θα στείλει πολλούς «αποστόλους» στον κόσμο.
Επίσης σε μια αποκάλυψη στη Γιοχάνα Χέντσελ από το 1963 λέγεται για τον
ψευδοπροφήτη αφενός και για τους δυο αναμενόμενους προπομπούς του Κυρίου
αφετέρου:
«Θα δώσω άλλη μια μεγάλη χάρη στους κοιμισμένους, στους κατ’ όνομα
χριστιανούς: Εάν δεν έχουν ξυπνήσει πρωτύτερα, θα υποβάλω την πίστη τους σε μια
σκληρή δοκιμασία. Όταν θα δοκιμαστούν μέσω του Αντίχριστου θα αποδειχθεί τι
αποφασίζουν και με ποιόν συμπαρατάσσονται. Όσοι ανάμεσά τους είναι ταπεινοί και
είναι ακόμη πρόθυμοι να Με ακολουθήσουν αυτούς θα τους προστατέψω. Όμως ο
Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης θα κάνουν μεγάλα θαύματα, ώστε θα είναι
δύσκολο να τους αναγνωρίσουν και να ξεχωρίσουν το αληθινό από το ψεύτικο. Γι’
αυτό το λόγο οι δικοί Μου θα πρέπει να Με έχουν βάλει ήδη από τώρα μέσα τους.
Έχετε δει το πώς ένας άνθρωπος επί δώδεκα χρόνια (σ.τ.μ. ο Αδόλφος Χίτλερ)
προκάλεσε τόση δυστυχία αποπλανώντας με τη δημαγωγία του τον κόσμο. Πόσες
χιλιάδες ανθρώπων παραπλάνησε, πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόσα μαρτύρια
πέρασαν οι λαοί. Εντούτοις η δική του δικτατορία ήταν μικρή σε σύγκριση με αυτά
που θα κάνει ο Αντίχριστος. Όποιος δεν υποταχθεί σε αυτό το σατανικό πνεύμα,
όποιος δεν δεχθεί να βάλει στο μέτωπο το σημάδι του, θα καταδιωχθεί και θα
φονευθεί. (Αποκάλυψη Ιωάννη 13,15-17)

Ύστερα θα ακολουθήσει η διάλυση όλων των εκκλησιών. Τρία χρόνια γεμάτα
σκληρές δοκιμασίες και διώξεις περιμένουν εκείνους που δεν επευφημούν τον
ψευδοπροφήτη και δεν προσκυνούν τον Αντίχριστο.
(...) Τώρα θα ρωτήσετε και η απάντηση είναι ναι, πριν έρθει η τελική κρίση, θα
παρουσιαστούν δυο μάρτυρες. (Αποκάλυψη Ιωάννη 11) Θα σας διδάξω και γι’ αυτό
γιατί πρέπει να ξέρετε τι θα γίνει στο μέλλον. Λίγες μόνο δεκαετίες απομένουν μέχρι
αυτά τα γεγονότα. Οι δυο μάρτυρες είναι ο Ηλίας και ο Ενώχ. Ο Ηλίας είναι ο
προφήτης που δεν πέρασε την εμπειρία του θανάτου. (Βασιλείς Β', κεφ. β', 2-12) Ο
Ενώχ αναλήφθηκε από τη Γη μαζί με το σώμα του, (Μωυσή ‘‘Γένεσις’’ κεφ. ε', 24
και Γιάκομπ Λόρμπερ: ‘‘Η Οικονομία του Θεού’’ τόμος γ') ούτε ο Ενώχ γεύτηκε το
θάνατο. Όμως κάθε άνθρωπος που ζει στη Γη πριν από την ανύψωση των πιστών (βλ.
Α' Θεσ. 4,17- Γιάκομπ Λόρμπερ-Μπέρτα Ντούντε) και πριν την αρχή της χιλιόχρονης
βασιλείας στον κόσμο σας, πρέπει να περάσει από το θάνατο· έτσι μόνο θα μπορεί να
έχει μερίδιο στην ουράνια ζωή της ανάστασής Μου, στη νίκη Μου επί του θανάτου.
Γι’ αυτό το λόγο οι δυο μάρτυρες, ‘‘ο Ηλίας και ο Ενώχ’’, θα πρέπει να περάσουν
από το θάνατο. Προέρχονται από το ‘‘λαό του Ισραήλ’’ και θα κηρύξουν για Μένα με

δυναμικότητα έχοντας πλήρη εξουσιοδότηση από Εμένα· γι’ αυτό θα τους
κυνηγήσουν και θα τους σκοτώσουν, αλλά εκείνοι θα αναστηθούν πάλι μετά από
τρεις ημέρες». (Αποκάλυψη Ιωάννη 11,3-12)

Ο πρόδρομος του Ιησού Χριστού
Η μεγάλη προσωπικότητα που θα αντιταχθεί δημόσια -μαζί με έναν ακόμη
μάρτυρα- στον Αντίχριστο θα είναι ο πρόδρομος του Ιησού Χριστού που θα έρθει και
πάλι πριν τη δευτέρα παρουσία του. Γι’ αυτό διαβάζουμε:
«Όταν θα ακούσετε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μιλά για τον Κύριο με
εντελώς ασυνήθιστο τρόπο, τότε να ξέρετε ότι έχει αρχίσει η τελευταία φάση της
εποχής του τέλους. Θα είναι ο πρόδρομος του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα έρθει να
εκτελέσει πάλι την αποστολή του, να γνωστοποιήσει δηλαδή πως ο Χριστός θα έρθει
την ημέρα της κρίσης, για να πάρει τους δικούς Του και να ολοκληρώσει την
μεταμόρφωση της γης όπως έχει προαναγγελθεί με το Λόγο και τη Γραφή». Μπέρτα
Ντούντε (28.2.1959)
Αρκετοί μυστικιστές όπως και ορισμένοι εκκλησιαστικοί πατέρες αποκαλύπτουν
ότι ο Αντίχριστος θα αντιγράψει τον Ιησού Χριστό σε όλα, στη σύλληψη, στη
γέννηση, στο βίο και στα θαύματα. Όπως προαναφέρθηκε, η μητέρα του θα
ισχυρίζεται ότι τον συνέλαβε με υπερφυσικό τρόπο. Θα παριστάνει τον ευεργέτη της
ανθρωπότητας κάνοντας παγκόσμια δώρα, θα κάνει μεγάλα -ψεύτικα- θαύματα, θα
προσποιηθεί ότι πέθανε και ότι αναστήθηκε. Στο τέλος θα επιχειρήσει να μιμηθεί την
ανάληψη του Χριστού στον ουρανό και έτσι θα βρει το θάνατο.
Ο οπτασιαστής Βαρθολομαίος Χολτσχάουζερ λέει ότι ο Ενώχ και ο Ηλίας μετά το
θάνατο και την ανάστασή τους, θα αναληφθούν στον ουρανό μέσα σε ένα σύννεφο.
(Αποκάλυψη Ιωάννη 11,11) Ο Αντίχριστος θα το εκλάβει ως πρόκληση να κάνει το
ίδιο, επειδή θα φοβάται ότι ίσως θα χάσει την τυφλή εμπιστοσύνη των λαών. Έτσι θα
αποφασίσει να αναληφθεί επίσημα μπροστά στα μάτια του πλήθους για να επιδείξει
τη δύναμή του. Ο προφήτης Δανιήλ λέει για το τέλος του: «Θα εξεγερθεί και κατά
του Άρχοντα των αρχόντων, αλλά θα συντριβεί και μάλιστα από ανθρώπινο χέρι».
(8,25) «Είδα ότι το θηρίο εφονεύθη και το σώμα του καταστράφηκε και παραδόθηκε
στο πυρ να καεί». (7, 11)

Μηνύματα δύναμης και ελπίδας
“Ορισμένοι τρέφουν ελπίδες ότι μπορεί ακόμα στο μέλλον να αλλάξει η
πνευματική τοποθέτηση των κατοίκων αυτής της Γης· ελπίζουν ότι ακόμη υπάρχει
δυνατότητα να πιστέψουν οι άνθρωποι στον Ιησού Χριστό και στο λυτρωτικό Του
έργο και χάρη σε αυτή την πίστη να αλλάξουν ζωή, ούτως ώστε ο προσανατολισμός
και οι προσπάθειές τους να πάρουν πνευματική κατεύθυνση. Όμως αυτοί θα
παραμείνουν ευσεβείς πόθοι λίγων ατόμων οι οποίοι δεν θα πραγματοποιηθούν ποτέ.
Γιατί την εξουσία την έχει ο πολέμιος Μου αφού του την έχουν παραχωρήσει από
μόνοι τους οι άνθρωποι. Η δε δράση του θα γίνει τόσο ανεξέλεγκτη που στο τέλος θα
χρειαστεί να φυλακιστεί. Ήδη γι’ αυτό και μόνο το λόγο πρέπει να έρθει το τέλος
ώστε να εμποδιστεί η δράση του, γιατί διαφορετικά κανένας άνθρωπος δεν θα είχε
δυνατότητα να γίνει μακάριος.
Από την αρχή αυτής της λυτρωτικής περιόδου γινόταν συνεχώς αναφορά σε αυτή
την εποχή. Μπορεί σε σας τους ανθρώπους οι προαγγελίες αυτές να φαίνονται πολύ
μακρινές, όμως κάποια στιγμή το μέλλον γίνεται παρόν, αυτό σας το επαναλαμβάνω

συνεχώς. Για τούτους τους λόγους είναι αναγκαίο να έρθει μια πνευματική αλλαγή,
μια στροφή προς το καλύτερο, αλλά αυτό δεν θα γίνει πια σε αυτή τη Γη, παρά σε ένα
κόσμο ειρήνης και ευδαιμονίας. Θα αρχίσει μια νέα εποχή εξέλιξης για την
ανθρωπότητα. Σε αυτή θα συμμετέχουν άνθρωποι που πνευματικά θα στέκονται πολύ
υψηλά, τους οποίους θα αρπάξω από την παλαιά Γη επειδή θα Μου έχουν μείνει
πιστοί και θα τους επαναφέρω στη νέα Γη. Τότε θα υπάρχει μια πνευματική αλλαγή
και οι άνθρωποι θα ζουν πάλι με ειρήνη και ομόνοια. Θα έχουν μόνιμη σύνδεση μαζί
Μου τον Θεό και Πατέρα τους, όπως και με τις μακάριες οντότητες στο βασίλειο
Μου. Γιατί τότε θα κυβερνά πάλι η αγάπη στον κόσμο, αφού ο πολέμιος Μου δεν θα
μπορεί να επηρεάζει τους ανθρώπους στη νέα Γη. Διότι θα αλυσοδεθεί για ένα πολύ
μεγάλο διάστημα ώσπου οι ίδιοι οι άνθρωποι να λύσουν πάλι τις αλυσίδες του
δίνοντάς του τη δυνατότητα να τους επηρεάζει εκ νέου. Μέχρι τότε όμως θα
κυριαρχεί μια μακρά περίοδος ειρήνης και μακαριότητας». Αποκάλυψη προς την
Μπέρτα Ντούντε (26.11.1960)
«...Μην θλίβεστε για εκείνους που φεύγουν πριν από εσάς, που τους παίρνω
πρόωρα από τη ζωή. Μην τους λυπάστε γιατί η δική τους η μοίρα είναι καλύτερη από
τη δική σας που θα ζήσετε έως το τέλος αλλά δεν πιστεύετε. Εκείνοι έχουν τη
δυνατότητα να βρουν το φως στον άλλο κόσμο, ενώ οι άλλοι που μένουν στη Γη
πέφτουν ολοένα πιο χαμηλά. Γιατί Εγώ ξέρω ότι αυτοί και στον άλλο κόσμο επίσης
θα επέλεγαν το δρόμο προς τα έγκατα και δεν θα αξιοποιούσαν τις χάρες που
συνεπάγεται ένας πρόωρος θάνατος. Μα ασφαλώς Εγώ γνωρίζω σε τι κατάσταση
βρίσκεται κάθε ψυχή και έτσι διαμορφώνω αντίστοιχα το γήινο πεπρωμένο της.
Όσο και αν είναι δύσκολο να πιστέψουν οι άνθρωποι σε ένα τέλος αυτής της Γης,
εντούτοις δεν έχουν κανένα ελαφρυντικό' γιατί το μόνο που χρειάζεται είναι να ζουν
δίκαια και τότε δεν θα φυλακιστούν στην πυκνή ύλη στο τέλος. Εάν ζουν σωστά είτε
θα συμπεριλαμβάνονται στους δικούς Μου που θα εγκαταστήσω στη νέα Γη, είτε θα
τους πάρω πριν το τέλος, αλλά και τότε δεν πρόκειται να χαθούν. Το καλύτερο πάντως για τους ανθρώπους είναι να προετοιμάζονται για ένα επικείμενο τέλος και να
συνειδητοποιήσουν ότι είναι δυνατό να βρεθούν αιφνίδια αντιμέτωποι με τον όλεθρο
χωρίς καμία δυνατότητα διαφυγής.
Όποιος δουλέψει λίγο μέσα του αυτή τη σκέψη, είναι βέβαιο ότι θα βρει και το
δρόμο προς Εμένα, προς το Δημιουργό του Ουρανού και της Γης που αφού
δημιούργησε τα πάντα μπορεί επίσης και να τα καταστρέψει. Εγώ θα ήθελα να σας
σώσω όλους από τον αφανισμό και γι’ αυτό θα σας διαμηνύω συνεχώς ότι έρχεται ο
τελικός όλεθρος που θα σημάνει το τέλος αυτής της Γης.
Μα όποιος πιστεύει δεν έχει λόγο να φοβάται εκείνη την Ημέρα γιατί θα
προετοιμαστεί γι’ αυτή. Έστω και εάν είναι πολύ αδύναμος και πολύ μακριά από την
τελείωση, θα αντιμετωπίσει ένα σπλαχνικό Κριτή που δεν θα τον καταδικάσει, αλλά
θα τον βοηθήσει να ζήσει αιώνια». (21.12.1961)
«Η ύστατη ώρα στο ρολόι του κόσμου πλησιάζει ολοένα. Για σας τους
ανθρώπους τα λόγια αυτά δεν σημαίνουν πολλά, αφού δεν πιστεύετε ότι βρίσκεστε
τόσο κοντά στο τέλος. Και Εγώ, για δική σας προφύλαξη, δεν μπορώ να σας δώσω
καμία πειστική απόδειξη, επειδή τότε από το φόβο σας θα ήσασταν ανίκανοι να
εκπληρώσετε το σκοπό για τον οποίο ζείτε. Άρα εξαρτάται από εσάς εάν το πιστεύετε
ή όχι και αντίστοιχα θα είναι η πνευματική σας κατάσταση όταν έρθει εκείνη η ώρα”.

“Θα πρέπει να προϋπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας νέας
Γης πριν η παλαιά διαλυθεί, ήτοι πριν η εξωτερική μορφή της μεταβληθεί εντελώς. Η
Γη πρέπει να περάσει ως ένα βαθμό από μία τέτοια διαδικασία διάλυσης, κατά την
οποία θα ελευθερωθούν τα πνευματικά στοιχεία που είναι δέσμια μέσα της. Έτσι θα

μπορέσουν να μεταμορφωθούν σε νέα δημιουργήματα μέσα στα οποία θα έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν περαιτέρω.
Κατ’ επέκταση η τελική καταστροφή της σημερινής Γης πρέπει να είναι τέτοιων
διαστάσεων, ώστε να μπορεί να γίνει λόγος για μία πλήρη διάλυση της ύλης. Συνεπώς
δεν αρκεί να πληγούν μεμονωμένες περιοχές του πλανήτη. Πρέπει αντίθετα να
λάβουν χώρα εκρήξεις στο εσωτερικό του, οι οποίες θα έχουν συνέπειες προς όλες τις
κατευθύνσεις και θα πλήξουν ολόκληρη τη γήινη επιφάνεια. Έτσι δεν θα μείνει
τίποτα απ’ ότι υπήρχε ως τότε, αφού το καθετί θα διαλυθεί ως τον πιο απειροελάχιστο
βαθμό.
Την αφορμή όμως γι’ αυτό τη δίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι γιατί αποτολμούν να
διεισδύσουν σε ένα επιστημονικό τομέα, ο οποίος υπερβαίνει τις διανοητικές τους
ικανότητες. Δεν γνωρίζουν ούτε τους φυσικούς νόμους ούτε τα αποτελέσματά τους σε
βαθμό που να μπορούν να διερευνήσουν έναν τέτοιο τομέα. Έτσι σαν συνέπεια
εξαπολύουν δυνάμεις τις οποίες δεν είναι ικανοί να χαλιναγωγήσουν πλέον από μόνοι
τους. Ωστόσο Εγώ δεν τους εμποδίζω, δεδομένου ότι στο προαιώνιο σωτήριο σχέδιο
Μου έχω λάβει υπόψη Μου ακόμη κι αυτή την καταστροφική ενέργεια στην οποία θα
προβούν οι άνθρωποι χάρη στην ελευθερία της βούλησής τους. Γιατί ταυτόχρονα
λήγει τότε επίσης η περίοδος η οποία έχει παραχωρηθεί στο πνευματικό στοιχείο για
να φθάσει ως τη λύτρωση.
Επομένως η ανθρώπινη βούληση είναι που θα προκαλέσει την τελική
καταστροφή. Ταυτόχρονα ωστόσο αυτό θα ανταποκρίνεται και στη δική Μου
βούληση από την άποψη ότι θα εξασφαλισθεί έτσι η βέβαιη ανοδική εξέλιξη του
πνευματικού στοιχείου το οποίο βρίσκεται ακόμη έγκλειστο μέσα σε συμπαγείς
υλικές φόρμες και ζητάει να αποκτήσει μία δραστηριότητα. Ειδάλλως, εάν δεν
υπήρχε αυτό το δεδομένο, θα μπορούσα οπωσδήποτε να οδηγήσω τα πειράματα των
ανθρώπων σε αποτυχία, προκειμένου να εμποδίσω τους σκοπούς τους.
Τα πειράματα θα διεξαχθούν μεν σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά οι επιπτώσεις
τους δεν θα μπορούν να περιοριστούν. Διότι η ενέργεια που θα απελευθερώσουν δεν
θα είναι δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο, με συνέπεια να δράσει καταστροφικά προς όλες
τις κατευθύνσεις. Γιατί ενώ ο χώρος της Γης είναι περιορισμένος, η απελευθερωμένη
ενέργεια δεν επιδέχεται κανέναν περιορισμό κι αφανίζει οτιδήποτε συναντάει στο
πέρασμά της.
Για σας τους ανθρώπους οι επιπτώσεις αυτής της φυσικής αντίδρασης είναι
αδιανόητες. Επιπλέον θα διαδραματισθεί μέσα σε ένα τόσο σύντομο χρονικό
διάστημα που δεν θα έχετε καμία δυνατότητα να σκεφθείτε το παραμικρό, εκτός εάν
ανήκετε στην ολιγάριθμη δράκα των δικών Μου ανθρώπων οι οποίοι θα δουν με τα μάτια
τους την τελευταία πράξη της καταστροφής. Γιατί είναι θέλημά Μου να είναι μάρτυρες του
τέλους αυτής της Γης. Μία αμυδρή εικόνα ωστόσο του τι θα συμβεί μπορείτε να σχηματίσετε
εάν φαντασθείτε ότι θα γίνει μία έκρηξη η οποία δεν θα αφήσει τίποτα ακέραιο, θα κονιορτοποιήσει δηλαδή τα πάντα και θα τα διαλύσει σε απειροελάχιστα άτομα. Όμως πριν από αυτό
το συμβάν που διαρκεί μόνο λίγες στιγμές, προηγούνται δονήσεις και το πυρ διαρρηγνύει με
ορμή το γήινο φλοιό, πράγμα που υπεραρκεί για να φέρει απερίγραπτο πανικό στους
ανθρώπους, γιατί βλέπουν το βέβαιο θάνατο με τα μάτια τους. Επομένως είναι ευνόητο ότι
δεν μπορεί να μείνει το παραμικρό μετά από τέτοια καταστροφή και ότι δεν διατηρείται
τίποτα απολύτως ύστερα στην πλάση. Το μόνο που απομένει είναι ύλη διαλυμένη σε
απειροελάχιστα άτομα. Κι αυτή την ύλη τότε τη διαμορφώνω Εγώ εκ νέου μεταπλάθοντάς τη
με τη βούληση και τη δύναμή Μου σε ασύλληπτα δημιουργήματα, μέσα στα οποία θα
συνεχισθεί η περαιτέρω εξέλιξη των πνευματικών στοιχείων.
Θα υπάρξουν πάλι δημιουργήματα διαφορετικών βαθμών σκληρότητας. Όμως η πιο
σκληρή ύλη θα περικλείει το πνευματικό το οποίο ζούσε ως άνθρωπος στην παλαιά Γη, αλλά
αδιαφόρησε εντελώς για την πνευματική του εξέλιξη. Οι ψυχές τέτοιων ανθρώπων δεν
μπορούν να προσδοκούν μία βελτίωση τους στο πνευματικό βασίλειο, γι’ αυτό πρέπει να
επαναλάβουν το πέρασμα μέσα από όλες τις βαθμίδες της πλάσης. Κι έτσι αρχίζει μία νέα
εποχή εξέλιξης όταν έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Τότε ο άνθρωπος έχει πια
εκτροχιασθεί τελείως κι έχει φθάσει με τη θέλησή του σε τέτοιο βαθμό ασυνειδησίας που

θέλει να αφήσει ελεύθερες άγνωστές του δυνάμεις. Αλλά για να κυριαρχήσει επάνω τους
πρέπει να διαθέτει ένα μεγαλύτερο βαθμό ψυχικής ωριμότητας από αυτόν που έχει σήμερα,
στο τέλος της τωρινής λυτρωτικής περιόδου. Και για αυτό το λόγο οι δυνάμεις αυτές δεν θα
δράσουν ποτέ εποικοδομητικά, παρά μόνο εντελώς καταστροφικά για την ανθρωπότητα.

Αμήν”

Ζ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ *
Η θρησκεία του βασιλείου της ειρήνης
Για την πίστη και τις γνώσεις γύρω από τη σωτηρία που θα έχουν οι άνθρωποι της Νέας
Εποχής, ο προφήτης της Πάτμου λέει περιγράφοντας την ιερή πόλη Ιερουσαλήμ, που ο Θεός
θα φέρει από τον ουρανό στη γη:
«Και δεν είδα κανέναν ναό μέσα σ’ αυτήν. Γιατί ναός της είναι ο Κύριος ο Θεός ο
παντοκράτωρ και το Αρνίον (ο Πατέρας μέσα στον Ιησού). Και η πόλη δεν έχει ανάγκη του
ηλίου ούτε της σελήνης (κλήρου και αυτόκλητων δασκάλων) για να την φωτίζουν. Γιατί η
δόξα του Θεού (η στρατιά αγγέλων του Θεού) την φώτισε και ο λύχνος της είναι το Αρνίον
(Ιησούς). Και τα έθνη της γης θα πορεύονται στο φως της (δηλαδή της θείας διδασκαλίας).
Και οι βασιλείς της γης θα συνεισφέρουν τη λαμπρότητα και την τιμή τους σ’ αυτήν (θα
υπηρετούν την ανθρωπότητα με τη θεία σοφία και δύναμή τους). Και οι πύλες της δεν θα
κλείνουν την ημέρα, γιατί νύχτα δεν θα υπάρχει εκεί (δεν θα υπάρχει δογματική
προσκόλληση προερχόμενη από συσκότιση του πνεύματος). Και η δόξα και η τιμή των εθνών
θα μεταφερθεί σ’ αυτήν (όλες οι πραγματικές τέχνες και επιστήμες θα συμφωνούν με τη
διδασκαλία, θα την επιβεβαιώνουν και θα την εμπλουτίζουν). Και δεν θα μπει σ’ αυτήν
τίποτα που να τη μιάνει και να προξενεί βδέλυγμα και ψεύδος, παρά μόνον αυτοί που είναι
γραμμένοι στο βιβλίο της ζωής του Αρνιού». (Δεν θα υπάρχει καμία ψευδής και εσωτερικά
ακάθαρτη, εξωτερική λατρεία, παρά μόνον η ισχύουσα από τον Χριστό, ζωντανή πίστη που
δρα μέσα στην αγάπη). (Αποκάλυψη Ιωάννη 21) (Μ.Κ.2000)


Αποσπάσματα από τα βιβλία : “ Προφητείες γύρω από το 2.000 ” , “ Η Πατρίδα της Ψυχής ” , “ Το
Μέλλον είναι Τώρα ” , “ Το Πέρασμα στη Νέα Πνευματική Εποχή ” και “ Η Γέννηση της Νέας Γης ”

Ποιοί είναι οι στόχοι του Θεού με τη Δημιουργία
«Η γη αποτελεί τον πυρήνα της ζωής για ολόκληρο το δέντρο της ζωής και είναι σαν
μια κύρια ρίζα του συνόλου της Δημιουργίας! Εάν την καταστρέφαμε, τότε θα
παραδίδαμε στην ολοκληρωτική διάλυση όχι μόνο την ίδια τη γη, αλλά και όλη την
ορατή Δημιουργία, πράγμα όμως που θα αργήσει μερικές αιωνιότητες ακόμη για να
γίνει...»
Ο Ιησούς Χριστός στο βιβλίο του Γ. Λόρμπερ «Ρόμπερτ Μπλουμ»

Στην εποχή της χιλιετούς βασιλείας, στης οποίας το κατώφλι βρικόμαστε τώρα, ο
σατανάς, δηλαδή η δύναμη του σκότους και του κακού, έχει μόνο φυλακιστεί και
ριχθεί στην «άβυσσο», «κλεισμένος και σφραγισμένος, ώστε να μην βάζει πια σε
πειρασμό τους λαούς μέχρι να περάσουν τα χίλια χρόνια». (Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ.
20).
Όπως όμως λέει ο Λόρμπερ: «Αλλά μετά απ’ αυτό το διάστημα το λίγο μεγαλύτερο
από χίλια χρόνια, η γη θα περάσει από ακόμα μία μεγάλη δοκιμασία πυρός. Τότε τα
βουνά αυτής της γης θα γίνουν πεδινή και εύφορη γη, η θάλασσα σε πολλά σημεία θα
πρέπει να φανερώσει τη νεκρή γη που ακόμη είναι κρυμμένη στα βάθη της, θα την
πάρουν δε ως ιδιοκτησία οι καλύτεροι από τους ανθρώπους και θα τη μεταμορφώσουν

σε μία Εδέμ. Εκεί θα βασιλεύει πια για πάντα, μέχρι την κατάλυση όλης της γης,
αληθινή ειρήνη και ο θάνατος δεν θα έχει πια λόγο ύπαρξης».
Με την πρόβλεψη αυτής της ύστατης και πιο μεγάλης δοκιμασίας πυρός, ο
Χριστός αναφέρεται στο πολυτάραχο τέλος του χιλιετούς βασιλείου και τη μετάβαση
στο αιώνιο βασίλειο της ειρήνης, που περιγράφει και ο απόστολος Ιωάννης με τα
λόγια:
«Και όταν τελειώσουν τα χίλια χρόνια, θα ελευθερωθεί ο σατανάς από τη φυλακή
του και θα βγει για να παραπλανήσει τα έθνη που βρίσκονται στις τέσσερις γωνιές της
γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, για να τους συγκεντρώσει σε πόλεμο. Ο αριθμός τους
είναι σαν την άμμο της θαλάσσης. Και τότε ανέβηκαν στο υψίπεδο της γης και
περικύκλωσαν το στρατόπεδο των αγίων και την αγαπημένη πόλη. Και κατέβηκε πυρ
από τον Θεό από τον ουρανό και τους κατέφαγε. Και ο διάβολος που τους πλανούσε
ρίχθηκε στη λίμνη του πυρός και του θειαφιού». (Αποκάλυψη Ιωάννη κεφ. 20).
Στα γραπτά της νέας αποκάλυψης του Γιάκομπ Λόρμπερ, αυτή η τελευταία
δοκιμασία ελευθερίας των δυνάμεων του σκότους επί της γης αναφέρεται πολλές
φορές, εξ αιτίας της μεγάλης σημασίας της, ως η κορύφωση της δραματικής πάλης
μεταξύ Θεού και σατανά. Έτσι, στο σημείο που περιγράφει τη θυελλώδη νίκη των
εκατομμυρίων αφυπνισμένων και την παραδείσια κατάσταση που δημιουργείται έτσι
στη γη, αναφέρει:
«Αλλά όταν περάσουν χίλια χρόνια από τότε, ο κύριος της νύχτας θα ελευθερωθεί
ξανά, για χάρη του ιδίου και για σύντομο μόνο διάστημα, επτά χρόνια και μερικά ακόμη
φεγγάρια και ημέρες, είτε για την ολοκληρωτική πτώση του είτε για την τυχόν
μεταστροφή του...»
Έτσι μας αποκαλύπτεται με τα παραπάνω λόγια η πνευματική αιτία της
απελευθέρωσης του σατανά κατά το τέλος του χιλιετούς βασιλείου: «για χάρη του
ιδίου, είτε για την ολοκληρωτική πτώση του, είτε για την τυχόν μεταστροφή του».
Πρόκειται, λοιπόν, για μία ακόμη τελευταία δοκιμασία ελευθερίας, μετά από την
χιλιετή φυλάκιση που έδειξε στη δύναμη του σκότους την αδυναμία της. Τότε θα
εμφανισθούν τα χειρότερα πνεύματα της κόλασης τα οποία, όπως λέει ο Ιωάννης
στην Αποκάλυψη, θα προσεγγίσουν τους ανθρώπους που θα ζουν εκείνη την εποχή
και θα παρακινούν τους στραμμένους προς την ύλη εναντίον των ανθρώπων του
Θεού.
Ο αγώνας ανάμεσα στο φως και στο σκότος είναι, βέβαια, σύντομος, αλλά θα
είναι εξαιρετικά κρίσιμος για τους ανθρώπους που θα είναι περικυκλωμένοι από
μεγάλο αριθμό εχθρών. Οι «άγιοι» δεν θα μπορούσαν ν’ αντισταθούν με τις δικές
τους δυνάμεις στην αποδεσμευμένη δύναμη του σκότους. Όταν, όμως, ο κίνδυνος θα
κορυφωθεί, τότε ο Θεός θα τους βοηθήσει. Ο Ιωάννης λέει: «Τότε έπεσε πυρ από τον
ουρανό και τους κατέφαγε»- τους αποπλανητές και τους αποπλανημένους. Αλλά στο
τέλος, όπως λέγεται στον Λόρμπερ:
«Από εκεί και στο εξής το βασίλειο Μου θα απλωθεί παντού σε όλη τη γη κι οι
άνθρωποι από τον ήλιο θα ενωθούν πλήρως και με ίσα δικαιώματα με τα παιδιά Μου
που θα κατοικούν αυτή την ανανεωμένη γη». (Π.Ψ.)
Η ύστατη Κρίση και η Πνευματοποίηση της Γης
“Από μια αυστηρή Κρίση θα περάσει η ανθρωπότητα στα τέλη των καιρών, το
οποίο μεθερμηνευόμενο σημαίνει ότι θα έρθει μια νέα εποχή όπου η σύσταση της γης
δεν θα μπορεί να ονομασθεί πια γήινη ύλη, γιατί όλες οι ύλες θα έχουν
πνευματοποιηθεί έτσι ώστε και η ίδια η γη θα έχει γίνει μια πολύ πιο πνευματική
δημιουργία. Στο σύμπαν υπάρχουν αμέτρητες τέτοιες δημιουργίες και η καθεμία τους
αξιώνει να είναι ένας σταθμός στην εκπαίδευση των πνευμάτων. Ένας τέτοιος
σταθμός για τα πνεύματα θα παραμείνει η γη, μόνο που τόσο τα δημιουργήματα πάνω

της όσο και οι κάτοικοί της θα μπορούν να θεωρηθούν πνευματοποιημένα, δεδομένου
ότι οι συνθήκες της ζωής τους θα είναι εντελώς διαφορετικές, ενώ ούτε η αποστολή
τους θα μπορεί να συγκριθεί με την τωρινή.
Μια τέτοια εποχή θα διανύσει υποχρεωτικά και η σημερινή γη, μετά από ένα
ατέλειωτα μακρύ χρονικό διάστημα και σε αυτή την εποχή αναφέρθηκε ο Ιησούς
στους τότε ακροατές Του. Κάθε υλική δημιουργία ακολουθεί αυτό το δρόμο εξέλιξης,
πράγμα που σημαίνει ότι αρχικά αποτελείται αποκλειστικά από καταδικασμένη ύλη
και ύστερα από ένα ατελείωτο διάστημα, μετά από αιωνιότητες, τις οποίες δεν θα
μπορέσει ποτέ να υπολογίσει ο άνθρωπος, ανυψώνεται σε μια τελείως διαφορετική
βαθμίδα. Πνευματοποιείται δηλαδή όλο και περισσότερο ώσπου τελικά μπορεί να
θεωρηθεί ως καθαρά πνευματική. Αυτά τα διαστήματα ωστόσο είναι ανυπολόγιστα
μακριά, διότι πρέπει προηγούμενα όλο το δέσμιο πνευματικό να ολοκληρώσει το
πέρασμα μέσα από την ύλη για να μπορεί να ειπωθεί ότι έχει γίνει πλήρης υπέρβαση
της ύλης.
Έτσι λοιπόν θα περάσει ένα ασύλληπτα μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να
εξαϋλωθεί τελείως η γη. Και η περίοδος έως τότε συμπεριλαμβάνει πάλι χωριστές
εξελικτικές φάσεις, η καθεμιά από τις οποίες στον ακόμη αδαή άνθρωπο φαίνεται
υποχρεωτικά σαν μια αιωνιότητα, επειδή είναι πάρα πολλές οι γενιές που πρέπει να
ωριμάσουν μέσα σε μια τέτοια φάση. Πρέπει δηλαδή να κατακτήσουν το
συγκεκριμένο βαθμό ωριμότητας που απαιτείται για να πνευματοποιηθεί κανείς στη
γη. Η κάθε φάση αρχίζει με ανθρώπους υψηλής πνευματικής στάθμης και λήγει με
ανθρώπους με τόσο ισχυρή ροπή προς τα κάτω, ώστε στο τέλος παραχωρείται
ικανοποίηση στην επιθυμία τους, με αποτέλεσμα να εγκλείονται ξανά μέσα στα
δημιουργήματα της ακόλουθης νεόπλαστης γης.
Για την ανθρώπινη αντίληψη βέβαια κι αυτές επίσης οι εξελικτικές φάσεις είναι
ατελείωτα μακριές, εντούτοις κάποτε φτάνουν οπωσδήποτε στη λήξη τους και κάθε
φορά αρχίζει πάλι μια νέα εποχή εξέλιξης. Ωστόσο στο τέλος των καιρών η
πνευματοποίηση της πρώην υλικής δημιουργίας θα συντελείται όλο και πιο γρήγορα,
ενώ οι δοκιμασίες της θέλησης, οι οποίες θα απαιτούνται στην κάθε περίοδο θα
μειώνονται συνεχώς, γιατί τότε όλα τα πλάσματα θα βρίσκονται στην ίδια βαθμίδα.
Θα επιθυμούν όλα να δουν το πρόσωπο του Θεού, με αποτέλεσμα να τείνουν όλο και
πιο κοντά Του ή στην αντίθετη περίπτωση θα έχουν ήδη παρασυρθεί τόσο πολύ από
την αντίπαλη δύναμη, ώστε δεν θα υπάρχει ελπίδα να ξαναβρούν το δρόμο για τον
Θεό. Και για το λόγο αυτό θα πρέπει αργότερα και ως πνεύματα να παραμένουν
στους συγκεκριμένους χώρους των πνευματικών πλέον δημιουργιών για τους οποίους
αισθάνονται έλξη. Και αυτή είναι η πιο σκληρή τιμωρία που μπορεί να βρει το
αντίθεο πνευματικό, αφού αποτελεί μια κατάσταση απόλυτης τυφλότητας και
δουλείας, γιατί τότε ο υπηρετών υπηρετεί ενάντια στη θέλησή του. Αλλά για τον
άνθρωπο δεν υπάρχει άλλη οδός από το να υπηρετεί συνεχώς μέχρι να εγκαταλείψει
την αντίστασή του. Είναι και αυτός ένας Θείος νόμος, ότι δηλαδή η κάθε διαδικασία
λαμβάνει κατ’ αρχή χώρα σε μια μικρή κλίμακα και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται
σε αμέτρητες διαφορετικές μορφές...
Ο Ιησούς έβλεπε ήδη εκ προοιμίου το τέλος των καιρών, σεις οι άνθρωποι όμως
μπορείτε να δείτε μόνον ως εκείνες τις εποχές όπου σας έχει τεθεί ένας εφικτός για
την ανθρωπότητα στόχος. Όλοι σας λογαριάζετε με μια και μοναδική τελευταία
Κρίση... Όμως η Κρίση θα επαναλαμβάνεται εσαεί όσο υπάρχουν εποχές λύτρωσης οι
οποίες φθάνουν στη λήξη τους σύμφωνα με το Θείο Θέλημα. Στο τέλος της κάθε
Κρίσης οι οπαδοί του αντίθεου καταδικάζονται ενώ εκείνοι που έμειναν πιστοί στον
Θεό ακόμη και μέσα στις μεγαλύτερες δοκιμασίες, γίνονται δεκτοί στις σφαίρες του
φωτός. Έτσι λοιπόν και η ύστατη Κρίση θα σημάνει την ολική καταστροφή όλων
αυτών που είναι ακόμη υλιστές, ενώ εκείνο που θα προκύψει παράλληλα θα είναι μια
εντελώς πνευματική νέα Γη. Αλλά αυτό θα γίνει μετά από ένα τόσο ατελείωτα μακρύ
διάστημα, που δεν χρειάζεται καν να αναφερθεί η διάρκειά του, ώστε να μη νομίσουν

οι τωρινοί άνθρωποι ότι είναι ασφαλείς με το να υπολογίζουν πως θα μπορούν να
εκπληρώσουν ό,τι αμελούν τώρα σε μια άλλη εξελικτική εποχή. Πολύ σύντομα κι
αναπόφευκτα θα έρθει η Κρίση η οποία είναι το διαχωριστικό όριο από τη μια εποχή
λύτρωσης σε μια άλλη.
Αυτό έχουν χρέος να αναγγέλλουν οι ενορατικοί και οι προφήτες στους οποίους ο
Θεός ανέθεσε αυτή την αποστολή και τους το αποκάλυψε ο ίδιος μέσω του
Πνεύματός Του. Γιατί είναι απαραίτητο ολόκληρη η ανθρωπότητα να
συνειδητοποιήσει το προσεχές τέλος που έρχεται, να αλλάξει τρόπο ζωής και να
δουλέψει εσωτερικά. Γιατί δεν απομένει πια πολύς καιρός, ο χρόνος που της έχει
δοθεί σαν τελευταία περίοδος χάρης πλησιάζει στο τέλος. Σύντομα θα έχει έρθει η
τελευταία ώρα και μαζί μ’ αυτήν η Κρίση που θα φέρει τον πλήρη διαχωρισμό του
καθαρού από το ακάθαρτο.
Αμήν”
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Ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο σημαντικό να
ξέρει κανείς ποια ήταν η Μπέρτα Ντούντε. Πολύ πιο σημαντικό είναι να ελέγξει εάν
τα όσα είχε τη χάρη να καταγράψει η γυναίκα αυτή προέρχονταν αληθινά από τον
ίδιο τον Θεό. Και εφόσον αναγνωρίζει ότι πρόκειται όντως για λόγια του Πατέρα, να
εναρμονίσει τη ζωή του με αυτά. Το ότι ο καθένας οφείλει να ελέγχει το καθετί που
του προτείνεται να πιστέψει με την αξίωση ότι είναι αληθινά λόγια που προέρχονται
από τον Θεό, το ξέρει όποιος γνωρίζει την Αγία Γραφή. Αυτός ο έλεγχος βέβαια δεν
είναι τόσο απλός, ιδίως μάλιστα στην εποχή μας, την εποχή του τέλους. Αλλά εφόσον
υπάρχει αληθινή αγάπη για την αλήθεια, εφόσον ακολουθούνται οι κατευθυντήριες
γραμμές που μας δίνονται μέσα στη Βίβλο και επίσης εφόσον κανείς προσεύχεται με
εσωτερικότητα στον Ιησού Χριστό για να τον φωτίσει σχετικά, τότε δεν είναι
αδύνατη η διάκριση ανάμεσα στα αληθινά και στα τεχνηέντως φαινομενικά λόγια του
Πατέρα.
Ένα από τα κριτήρια που έδωσε ο ίδιος ο Χριστός είναι ιδιαίτερα σημαντικό και
είναι αυτό που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφ. 7,15-21: «Προσέχετε
τους ψευδοπροφήτες που σας έρχονται ντυμένοι με προβιά αρνιού, μέσα τους όμως
είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους. Μήπως
μπορεί κανείς να μαζέψει σταφύλια από τα αγκάθια ή σύκα από τα τριβόλια; Το καλό
το δέντρο κάνει καλούς καρπούς, το κακό δέντρο κάνει κακούς. Ένα καλό δέντρο δεν
μπορεί να κάνει σκάρτους καρπούς ούτε το άχρηστο δέντρο να κάνει καλούς
καρπούς. Όποιο δέντρο δεν κάνει καλούς καρπούς, το κόβουν και το καίνε. Επομένως
θα τους αναγνωρίσετε από τους καρπούς τους.
Δεν είναι όποιος Μου λέει ‘‘Κύριε, Κύριε’’, που θα μπει στη βασιλεία των
ουρανών, αλλά εκείνος που κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα Μου!»
Με αυτή την παρομοίωση ο Ιησούς εξηγεί ότι κάποιος μπορεί ν’ αναγνωρίσει το
δέντρο από τους καρπούς του, αλλά και από το δέντρο να διαβλέψει τι είδους καρποί
θα προκύψουν, τονίζοντας ιδιαίτερα ότι ένα κακό δέντρο δεν φέρνει καλούς καρπούς.
Αυτό ισχύει για την πνευματική τοποθέτηση και δράση ενός ανθρώπου αλλά και για
την προσωπική του ζωή και τη δραστηριότητά του.
Εάν, όλα όσα προβάλλονται ως αλήθειες, ελέγχονταν με σοβαρότητα σύμφωνα με
τα κριτήρια που δίνονται στη Βίβλο, τότε δεν θα υπήρχαν τόσοι πολλοί άνθρωποι που
δέχονται ανεπιφύλακτα ψεύτικες αποκαλύψεις ως «λόγια του Θεού» αλλά ούτε και
τόσοι πολλοί από την άλλη που απορρίπτουν κάθε νέα αποκάλυψη.
Η Μπέρτα Ντούντε (1891-1965) ανάμεσα στο 1937 και στο 1965 κατέγραψε
πάνω από 9.000 αποκαλύψεις που της δόθηκαν μέσω του «εσωτερικού Λόγου». Ο
τρόπος που λάμβανε χώρα η πνευματική επικοινωνία με τον Θεό, ήταν ίδιος με
κείνον που ίσχυε -μεταξύ άλλων- και στην περίπτωση του μεγάλου μύστη και
προφήτη Γιάκομπ Λόρμπερ (1800-1864).
Δεν έλαβε δηλαδή κανένα απολύτως μήνυμα σε κατάσταση ύπνωσης (τρανς) ή
ημιύπνωσης ούτε και μέσω της λεγόμενης «αυτόματης γραφής». Θα πρέπει αυτό να
τονισθεί σε αντιδιαστολή με τον τρόπο μεταδόσεων των κατώτερων πνευμάτων, τα
οποία επικοινωνούν κατά προτίμηση με τις παραπάνω μεθόδους. Αυτό όμως πέρα
από τους κινδύνους που εμπερικλείει, σημαίνει επίσης και ένα δραστικό περιορισμό
της ελεύθερης βούλησης και της προσωπικότητας του διαμέσου.
Η ίδια η Ντούντε περιγράφει τη θεόληπτη έμπνευση με αυτά τα λόγια:
«Η μετάδοση του ‘‘λόγου’’ γίνεται ως εξής: Μετά από μία κατανυκτική προσευχή
και σύντομη αυτοσυγκέντρωση, αφουγκράζομαι μέσα μου. Οι σκέψεις αναδύονται
από κει με ενάργεια, οι λέξεις ρέουν μεμονωμένες και ευκρινείς η μία μετά την
άλλη...
Με αργό ρυθμό, ώστε να προλαβαίνω να γράφω, η κάθε φράση προστίθεται στην
προηγούμενη. Καταγράφω τις λέξεις στενογραφικά, όπως γίνεται με μία υπαγόρευση,
δίχως να συμμετέχω με τις σκέψεις μου ή να επεμβαίνω στη δομή του κειμένου. Ποτέ
δεν πέφτω σε κατάσταση ύπνωσης ούτε σχηματίζω εγώ τις προτάσεις, παρά είναι σαν

να ξεπηδούν οι λέξεις από μόνες τους, χωρίς εγώ να συλλαμβάνω το συνολικό νόημά
τους κατά τη διάρκεια της καταγραφής.
Μετά από μέρες, καμιά φορά μάλιστα και εβδομάδες, μεταφέρω το
στενογράφημα σε κανονική γραφή, χωρίς να το διαβάσω προηγούμενα ολόκληρο.
Αντιγράφω τη μία λέξη μετά την άλλη, χωρίς να αλλάζω ούτε μία συλλαβή ή να
‘‘βελτιώνω’’ τίποτα και σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζομαι το νόημα ή το ύφος
της υπαγόρευσης. Συνήθως η διάρκεια μιας τέτοιας υπαγόρευσης είναι περίπου μισή
ώρα. Εδώ θα πρέπει να τονίσω με έμφαση ότι η όλη διαδικασία γίνεται χωρίς κανέναν
εξαναγκασμό και χωρίς οποιαδήποτε κατάσταση έκστασης. Τα πάντα γίνονται απλά,
με νηφάλιο πνεύμα, χωρίς να διεγείρεται ή να επηρεάζεται η θέλησή μου. Μπορώ ανά
πάσα στιγμή να διακόψω και να συνεχίσω μετά από ώρες ή και μέρες από το ίδιο
σημείο που κόπηκε η πρόταση. Η υπαγόρευση συνεχίζεται ρέοντας κανονικά, χωρίς
να διαβάσω απ' αρχής τα προηγούμενα».
Την ίδια διαδικασία περιγράφει σ’ έναν φίλο του και ο Γιάκομπ Λόρμπερ σ’ ένα
γράμμα του από τις 16.2.1858 με τα παρακάτω:
«Όσον αφορά το πώς ακούει κανείς τον εσωτερικό Λόγο, εγώ δεν μπορώ να πω
παρά λίγα με δικά μου λόγια. Κι αυτό είναι ότι ακούω τον ιερότατο Λόγο του Κυρίου
κάθε φορά στην περιοχή της καρδιάς ως τελείως ευδιάκριτες σκέψεις, διαυγείς και
καθαρές σαν δυνατά λόγια. Κανένας, όσο κοντά μου κι αν στέκεται, δε μπορεί ν’
ακούσει καμία φωνή· όμως για μένα αυτή η φωνή της Χάρης ηχεί καθαρότερα και
από τον πιο δυνατό φυσικό ήχο. Αυτά είναι λοιπόν όλα όσα μπορώ να πω από τη δική
μου εμπειρία. Πριν από λίγο καιρό, ωστόσο, μια γυναίκα που είναι πολύ αφοσιωμένη
στον Κύριο, Του απηύθυνε μέσω εμού ένα ερώτημα και η απάντηση που έλαβε είναι
κατά λέξη η εξής:
‘‘Αυτό που τώρα κάνει μόνον ο πολύ φτωχός από επίγεια άποψη υπηρέτης Μου,
στην πραγματικότητα θα έπρεπε να μπορούν να το κάνουν όλοι όσοι Με
αναγνωρίζουν αληθινά. Διότι για όλους ισχύει η ρήση του Ευαγγελίου ότι όλοι σας
πρέπει να διδαχθείτε από τον Θεό και όποιος δεν έλκεται από τον Πατέρα, δεν θα
έρθει στον Υιό! Αυτό όμως σημαίνει το εξής: Πρέπει να φθάσετε στην εσωτερική εκ
Θεού σοφία χάρη στην έμπρακτη ζωντανή σας αγάπη προς Εμένα και εξαιτίας αυτής
και προς τον πλησίον σας, ο οποίος έχει πάντοτε περισσότερες ελλείψεις από σας
στον έναν ή στον άλλον τομέα. Γιατί η αληθινή, έμπρακτη, ολοκληρωμένη αγάπη του
καθενός προς Εμένα, είμαι Εγώ ο ίδιος μέσα στην καρδιά του, ακριβώς σαν τη
ζωογόνο ακτίνα του ήλιου μέσα στην κάθε δροσοσταλίδα, στο κάθε φυτό και σε
οτιδήποτε φέρει πάνω της η γη. Όποιος λοιπόν Με αγαπάει, πάνω απ’ όλα με όλες
του τις δυνάμεις, η καρδιά του σαν αποτέλεσμα είναι γεμάτη με τη φλόγα από τη Ζωή
Μου και τη θέρμη Μου και από το αστραφτερό Φως τους. Κι αυτό είμαι Εγώ ο Ίδιος
μέσα στο Πνεύμα. Εάν σπείρει κανείς έναν απολύτως υγιή σπόρο σε ένα γόνιμο
έδαφος, θα πρέπει κάτω από τη ζωοδότρα επίδραση των ακτίνων του ήλιου να
φυτρώσει πλούσιος ευλογημένος καρπός. Από αυτό το παράδειγμα είναι ομοίως
προφανές ότι ανάμεσα σε Μένα και στον άνθρωπο εκείνο που Με αγαπάει πάνω απ’
όλα, αναγκαστικά και αναπόφευκτα πρέπει να προκύψει μία διαρκής και φωτεινότατη
επικοινωνία.
Το γεγονός ότι ο κάθε άνθρωπος μπορεί να το πετύχει αυτό, εφόσον εκπληρεί στη
ζωή του κατά τις δυνατότητές του τις προϋποθέσεις που έχουν δοθεί στο Ευαγγέλιο,
το αποδεικνύει ζωντανά αυτός εδώ ο υπηρέτης Μου που ζει ακόμα πάνω στη γη.
Αλλά σου λέω και το εξής: Μόνο με τη λατρεία του προσώπου Μου -όσο μεγάλη και
τιμητική και αν είναι- και μόνο με το θαυμασμό για τις θείες τελειότητές Μου -όσο
βαθύ δέος και αυτοταπείνωση κι αν δείχνεις μπροστά Μου- δεν πετυχαίνεις τίποτα.
Διότι μία τέτοια λατρευτική αγάπη για Μένα μοιάζει σε όλα με μία εντελώς ανόητη
εξερεύνηση του βόρειου πόλου, από την οποία αποκλείεται να προκύψει οποιοδήποτε
όφελος. Γιατί τέτοιες ψυχές που τρέμουν από το υπερβολικό δέος, κλείνουν όλο και
πιο σφιχτά την καρδιά τους, όπως κανείς κουμπώνεται σφιχτά για να αντιμετωπίσει

το δυσβάστακτο πολικό ψύχος. Έτσι στο τέλος δεν τολμούν καν ν’ αφήσουν την
παραμικρή ανοιχτή σκέψη προς Εμένα να αναδυθεί μέσα τους, ώστε αποκλείεται δια
παντός τέτοιες ψυχές να γίνουν τέλειες, όπως είναι τέλειος ο Πατέρας σας στον
ουρανό. Τέτοιοι επονομαζόμενοι ευσεβείς χριστιανοί υπάρχουν σωρηδόν στον κόσμο,
εντούτοις όμως δεν πετυχαίνουν παρά ελάχιστα ή και τίποτα με την ευσέβειά τους.
Αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το γεγονός ότι πρέπει να είναι εφαρμοστής του Λόγου που σας έχω δώσει αυτός που θέλει να βρει το ζωντανό Λόγο Μου μέσα του.
Αυτά τα λόγια λοιπόν απευθύνονται σε σένα και στον καθένα, ώστε να τα
ακολουθήσετε και να τα εφαρμόσετε ελεύθερα από αληθινή ζωντανή αγάπη για
Μένα’’».*
Σ.τ.μ. Αναλυτικότερα γύρω από τη «φωνή του Θεού» έχει γράψει ο μυστικιστής Γιοχάνες Τένχαρτ (16611720). Βλ. σχετικά το κεφάλαιο «Η Βίβλος και ο εσωτερικός Λόγος» στο βιβλίο «Η διδασκαλία του
Χριστού» του Βάλτερ Λουτς, Πύρινος Κόσμος 1998.

Αυτές τις δύο προφητικές φωνές, του Λόρμπερ και της Ντούντε, τις χωρίζουν
περίπου εκατό χρόνια παγκόσμιας ιστορίας, κατά τα οποία είναι εμφανής η
κλιμάκωση της πορείας της ανθρωπότητας προς την τελευταία φάση της εποχής του
τέλους. Για το λόγο αυτό το θεματικό κέντρο βάρους στην Μπέρτα Ντούντε είναι
διαφορετικό, όπως είναι ευνόητο.
Ένα μεγάλο μέρος των αποκαλύψεών της αφορά γεγονότα που αναφέρονται από
την είσοδο στην τρίτη χιλιετία και στο πέρασμα στη νέα πνευματική εποχή. Γι’ αυτό
η δεύτερη χαρακτηρίζεται δικαιωματικά ως η «προφήτης της εποχής του τέλους».
Σε όλες τις εποχές, ο Θεός μιλούσε μέσω ενορατικών και προφητών
προαγγέλλοντας γεγονότα τα οποία θα συνέβαιναν στο απώτερο μέλλον. Οι σχετικές
προρρήσεις και οι επαπειλούμενες κρίσεις δίνονταν κυρίως καλυμμένα μέσα από
συμβολικές εικόνες, όπως στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, ανάλογα με τον εκάστοτε
βαθμό ωριμότητας των ανθρώπων. Επομένως έπρεπε να διαθέτει κανείς ένα
αφυπνισμένο πνεύμα για να τις καταλάβει σωστά. Επειδή δε πολλές προφητείες
αναφέρονταν σε μελλοντικά γεγονότα πριν το τέλος αυτής της γης, για τους
ανθρώπους έμεναν σιβυλλικές και δυσερμήνευτες, δεδομένου ότι ο Θεός αποφασίζει
ο Ίδιος πότε είναι η κατάλληλη ώρα για να ανασηκώσει το πέπλο που τις καλύπτει.
Αλλά πάντοτε κάποια στιγμή το μέλλον γίνεται παρόν και ο Θεός έκρινε τώρα ως
ενδεδειγμένο να ανασηκώσει το πέπλο από τις προφητείες του. Έτσι οι νέοι προφήτες
μιλούν χωρίς καμία μεταφορά ή αλληγορία εντελώς ανοικτά για τα επικείμενα
γεγονότα, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να δικαιολογηθεί ότι δεν είχε τη
δυνατότητα να τα πληροφορηθεί από πριν ή να τα καταλάβει.
Όπως με τους παλιούς προφήτες, έτσι και μέσα από τις νέες ξεχωριστές
προφητικές μορφές, σαν του Λόρμπερ, του Μαγερχόφερ και της Ντούντε, μιλάει το
Πνεύμα του Θεού. Στις 15 Ιουνίου 1962 η Μπέρτα Ντούντε έλαβε μια μετάδοση,
στην οποία η αποστολή της συνδέεται άμεσα με μια μεγάλη βιβλική υπόσχεση:
«Σας υποσχέθηκα να σας στείλω τον Παράκλητο, το Πνεύμα της Αλήθειας και
όντως το έκανα μεταδίδοντάς σας την αμιγή Αλήθεια μέσω ενός ανθρώπου που Μου
είναι απόλυτα αφοσιωμένος. Σε αυτό το παιδί Μου στη γη ανέθεσα την αποστολή να
μεταφέρει αυτή την Αλήθεια στους ανθρώπους εκείνους που είναι έτοιμοι να τη
δεχτούν. Άναψα για σας τους ανθρώπους ένα φως, το οποίο δεν πρέπει να μείνει
κρυμμένο. Αντίθετα οφείλει να λάμψει μέσα στη νύχτα που έχει απλωθεί πάνω από
τη γη, γιατί μονάχα ένα φως από ψηλά μπορεί να διασπάσει αυτό το σκοτάδι».
Η ξεχωριστή σημασία των θέσφατων που αναφέρονται στην εποχή του τέλους
τονίστηκε επίσης ιδιαίτερα μέσω του Γιάκομπ Λόρμπερ:
«Οι προφήτες της ύστερης εποχής, οι οποίοι θα αφυπνιστούν λίγο πριν μία
μεγάλη κρίση, έχουν τη σύντομη αλλά δύσκολη αποστολή να καθαρίσουν τη
διδασκαλία που έχει γεμίσει προσθήκες, ούτως ώστε να μην την απορρίπτουν πια
συνολικά οι καθαρότερα σκεπτόμενοι σαν μια παλιά απάτη του κλήρου. Αυτοί οι

εργάτες Μου δεν θα επιτελέσουν μεγάλα θαύματα. Θα δουλέψουν απλά στον
αμπελώνα Μου μέσω του καθαρού Λόγου και της Γραφής. Ούτε πρόκειται να λάβουν
κάποια άλλη φανερή αποκάλυψη εκτός από εκείνη του εσωτερικού, ζωντανού Λόγου
μέσα στα αισθήματα και στις σκέψεις της καρδιάς τους...».
Οι εγκεφαλικοί άνθρωποι στην πλειοψηφία τους ξενίζονται όταν βρίσκονται
αντιμέτωποι με την απλή γλώσσα που χαρακτηρίζει συνήθως τις προφητείες. Στην
καλύτερη περίπτωση θεωρούν αποδεκτή μια απλοϊκή γλώσσα για την προπολιτισμική εποχή, κατά την οποία ο Θεός ήταν αναγκασμένος να αρκεστεί στον
περιορισμένο γλωσσικό πλούτο των φερεφώνων του. Γι’ αυτό πολλοί περιμένουν από
ένα σύγχρονο προφήτη ότι το θείο Πνεύμα θα πρέπει να εκφραστεί με ένα πιο
περίπλοκο, διανοούμενο γλωσσικό ύφος προκειμένου να πείσει τους σημερινούς
ανθρώπους. Ωστόσο μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων δεν λαμβάνει υπ’ όψη της
την ασύλληπτη απλότητα του Θεού, η οποία βέβαια είναι ως επί το πλείστον
καλυμμένη και μόνον αυτός που έχει αρχίσει να Τον αγαπάει μπορεί να την
διαισθανθεί. Ο Θεός σίγουρα γνωρίζει ότι ο κύκλος των αληθινών πιστών του θα
είναι πάντοτε σχετικά μικρός. Όμως οι αρνητές της σύγχρονης προφητείας
παραβλέπουν ταυτόχρονα το γεγονός ότι απλοϊκότητα του νου και απλότητα της
καρδιάς είναι δύο θεμελιακά διαφορετικές ιδιότητες:
Η απλοϊκότητα του νου δυσκολεύεται να διακρίνει τη φωνή του Θεού από τους
ψιθυρισμούς μεγαλομανών πνευμάτων, αλλά η απλότητα της καρδιάς το μπορεί πολύ
καλά. Ο αναγνώστης επομένως ας λάβει υπ’ όψη του αυτό το κριτήριο όταν θα κρίνει
την Μπέρτα Ντούντε, ώστε να την καταλάβει σωστά. Θα πρέπει επίσης να σκεφθεί
κανείς σοβαρά το γιατί η απέριττη εμπνευσμένη γλώσσα της Ντούντε αναγκαστικά
είναι γυμνή από συμβολισμούς: Μόνο με την πολύ συγκεκριμένη αναφορά στα
επικείμενα γεγονότα τώρα που πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο, είναι
δυνατό για τον κάθε άνθρωπο που έχει καλή θέληση να ενημερωθεί με κάθε
σαφήνεια για το άμεσο μέλλον.
Ο Γιοχάνες Βίντμαν, ένας σύγχρονος προφήτης, ο οποίος θα λάβει επίσης το λόγο
στον επίλογο αυτού του βιβλίου, έλαβε στις 10 Φεβρουαρίου 1966 μια μετάδοση η
οποία επισημαίνει τη σημασία της Ντούντε για την εποχή μας:
«Ένας μεγάλος θησαυρός σας μεταδόθηκε μέσα από αυτό το παιδί Μου, την αξία
του οποίου δεν πρόκειται να συλλάβετε σε όλη την αιωνιότητα. Μέσω του παιδιού
Μου σας δόθηκε μια ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ της αγίας θέλησής Μου με τρόπο κατανοητό
για σας τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής. Σας έδωσα μια εξαίσια ιδέα από τις
πατρικές σκέψεις Μου. Με αυτό σας έδωσα τη δυνατότητα να Με πλησιάσετε ανά
πάσα στιγμή μέσα από τις αλήθειες Μου, οι οποίες είναι αμιγώς αγάπη και πνεύμα.
Για σας τους ανθρώπους των τελευταίων καιρών η μεγάλη αποκάλυψη που σας
έδωσα μέσω της Μπέρτα Ντούντε θα είναι μία ανεξάντλητη πηγή ελέους. Θα
μπορείτε οποτεδήποτε ν’ αντλείτε από εκεί μέσα φως, δύναμη και την αληθινή ζωή.
Το έργο που σας χάρισα είναι τόσο ευρύ, ώστε εκεί θα βρίσκετε τις απαντήσεις σε
όλα τα ερωτήματα που σας θέτονται».
Στη συνέχεια ακολουθεί μια σύντομη αυτοβιογραφία της Ντούντε προκειμένου ο
αναγνώστης να σχηματίσει μία ιδέα γύρω από τη ζωή και την αφύπνισή της:
«...Ενώ ήμουν θρησκευόμενη, δεν μπορούσα να αποδεχθώ πλήρως τη διδασκαλία
της καθολικής εκκλησίας, μολονότι σεβόμουν την εκκλησία. Όμως δεν μου ήταν
δυνατό να πρεσβεύω προς τα έξω κάτι, το οποίο δεν με έπειθε τελείως εσωτερικά.
Έτσι σταμάτησα να πηγαίνω στην εκκλησία ούτε άκουγα ή διάβαζα οτιδήποτε
θρησκευτικού ούτε καν επιστημονικού περιεχομένου αλλά ούτε και εντάχθηκα σε
οποιοδήποτε άλλο πνευματικό κίνημα.
...Αλλά παρέμεινε μέσα μου το ερώτημα τι είναι το σωστό και πού βρίσκεται;
Όταν έλεγα το Πάτερ ημών, παρακαλούσα συχνά τον Κύριο να με βοηθήσει να
βρω το Βασίλειο του. Κι αυτή η προσευχή εισακούστηκε. Αυτό έγινε στις 13 Ιουνίου
1937. Προσευχήθηκα και έμεινα εντελώς σιωπηλή, με την προσοχή στραμμένη προς

τα μέσα, μια κατάσταση την οποία επιδίωκα συχνά, γιατί με καταλάμβανε πάντα τότε
μια θαυμάσια ειρήνη, ενώ παράλληλα οι σκέψεις που μου έρχονταν - στην περιοχή
της καρδιάς, όχι στο κεφάλι - μου έδιναν παρηγοριά.
...Έτσι και εκείνη τη μέρα, αφουγκραζόμουν το εσωτερικό μου και τότε ήρθε με
πλήρη καθαρότητα και σαφήνεια μια σειρά λέξεων, τις οποίες και κατέγραψα.
Επρόκειτο για το πρώτο κεφάλαιο που μου δόθηκε και άρχιζε με τα εξής λόγια:
‘‘Στην αρχή ήταν ο Λόγος! Δόξα στον Θεό και Δημιουργό Ουρανού και γης!’’
Στη συνέχεια ήρθαν οι αμφιβολίες για την προέλευση αυτών των λόγων. Με λίγα
λόγια, αγωνίστηκα, προσευχήθηκα και διεξήγαγα πολλές εσωτερικές μάχες αλλά τα
λόγια έρχονταν επανειλημμένα, σαν ένας ποταμός, με μια πληρότητα Σοφίας, η οποία
μου έφερνε ρίγος. Ο Θεός εξαφάνισε τις αμφιβολίες μου, μου απάντησε ο ίδιος και
από τα λόγια Του αναγνώρισα ότι είναι ο Πατέρας μας. Η πίστη μου μεγάλωνε, οι
αμφιβολίες λιγόστευαν και καθημερινά κατέγραψα αυτά που λάμβανα.
Το περιεχόμενο τους ξεπερνούσε κατά πολύ τις γνώσεις μου. Ασταμάτητα έρρεαν
εκφράσεις που δεν είχα ποτέ ακούσει ή διαβάσει, ξενόγλωσσοι ή επιστημονικοί όροι
που μου ήταν άγνωστοι. Και τέλος, οι πρωτάκουστες εκφράσεις αγάπης του ουράνιου
Πατέρα μας ήταν παρηγοριά και φως σε όλα τα ερωτηματικά της ζωής.
Μπορώ να πω ότι καθοδηγήθηκα στη θεϊκή Σοφία, όπως ένας αναλφάβητος
διδάσκεται την αλφαβήτα, διδάχτηκα έννοιες, οι οποίες μου ήταν αναγκαστικά ξένες
από κάθε άποψη...
Μόνο μετά από χρόνια βρήκα επιβεβαίωση των καταγραφών μου από μία άλλη
πλευρά: Ήρθαν στα χέρια μου βιβλία του αυστριακού μύστη Γιάκομπ Λόρμπερ.
Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί την ευτυχία μου διαβάζοντας το ‘‘Μεγάλο
Ευαγγέλιο’’ και τα ‘‘Παιδικά Χρόνια του Ιησού’’. Έτσι έμαθα ότι ο Λόγος του
Κυρίου είχε δοθεί και σε άλλους ανθρώπους, ότι ο Θεός μιλούσε πάντα στα παιδιά
του και θα μιλάει συνεχώς και στο μέλλον, αφού η απέραντη αγάπη και
σπλαχνικότητά του δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς.
Στον Λόρμπερ βρήκα πολλά που είχαν αποκαλυφθεί και σε μένα. Πολλές φορές
δεν καταλάβαινα τα λεγόμενα, όμως ο ουράνιος Πατέρας μού έδινε στοργικά
εξηγήσεις. Είναι αμέτρητες οι θαυμαστές εμπειρίες και τα περιστατικά που
φανερώνουν συνεχώς πόσο αφάνταστα καταδεκτικός και μαλακός είναι ο Πατέρας
μας.
Επειδή δεν είχα καμία γενική μόρφωση, θεωρούσα πάντα τον εαυτό μου σαν ένα
άγραφο φύλλο χαρτιού. Η έλλειψη χρημάτων και χρόνου μου απαγόρευαν να
διαβάσω καλά βιβλία ή να παρακολουθήσω διαλέξεις. Δούλευα εντατικά από το πρωί
ως το βράδυ. Κι ωστόσο καθημερινά λάβαινα τους πιο πολύτιμους πνευματικούς
θησαυρούς, δίχως όμως να ξέρω για ποιον άλλον προορίζονταν.
...Το γεγονός ότι δέχτηκα χωρίς αντίλογο τα λόγια που δίνονταν από ψηλά,
σίγουρα οφείλεται στην παντελή άγνοια που έχω σε σχέση με τη Βίβλο όπως και με
οποιοδήποτε θρησκευτικό κείμενο. Σύμφωνα με τη σημερινή μου εμπειρία ένας
‘‘σοβαρός καθολικός ή διαμαρτυρόμενος’’, του οποίου η γνώση είναι βαθιά ριζωμένη
στα πιστεύω του δόγματός του, έχει πλέον παγιωθεί πάρα πολύ πάνω σ’ αυτές τις
βάσεις, ώστε να μπορεί να πλησιάζει χωρίς αντίσταση και προκαταλήψεις αυτή τη
νέα αποκάλυψη του Θεού και να την αφήσει να ωριμάσει μέσα του.
Εντούτοις υπάρχουν επιστήμονες από διάφορους τομείς, οι οποίοι ασχολούνται με
αυξανόμενο ενδιαφέρον μ’ αυτές τις θεϊκές διδασκαλίες και τις συζητούν με
σοβαρότητα. Το ενδιαφέρον τους το ελκύει η αδιαμφισβήτητη ανάλυση της
δημιουργίας της ύλης όπως και της δυνατής αποσύνθεσής της, αλλά και οι αιτίες που
εμφανίστηκαν λανθασμένες διδασκαλίες στα διάφορα θρησκευτικά συστήματα και
δόγματα. Οι αποκαλύψεις που έχω λάβει, δείχνουν σε τι συνίστανται τα λάθη αυτά
και καλούν να εφιστάται η προσοχή στα λάθη αυτών των διδασκαλιών, όπου υπάρχει
δυνατότητα.

Ο καθένας είναι ελεύθερος να ενστερνισθεί ή όχι τα λόγια του Κυρίου. Όποιος
όμως έχει συλλάβει το πνεύμα των Λόγων του Πατέρα, αλλά παρ’ όλα αυτά, δεν το
εφαρμόζει στην πράξη, μεγαλώνει την απόσταση ανάμεσα στον εαυτό του και στον
ουράνιο Πατέρα. Δεν συμμορφώνεται με τις παραινέσεις της Αγάπης, με συνέπεια να
υπάγει έτσι αναγκαστικά τον εαυτό του κάτω από το Νόμο, πράγμα που σημαίνει ότι
αναπόφευκτα χάνει τη δυνατότητα να απολαύσει το έλεος του Κυρίου στο βαθμό που
δεν δέχεται να εφαρμόσει τη θεία εντολή της αγάπης.
Χάρη στο έλεος του Θεού το Ευαγγέλιο μεταδίδεται εκ νέου στους ανθρώπους,
όπου τονίζεται με έμφαση ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης. Μ’ αυτόν τον τρόπο η
Αγάπη του Θεού προσπαθεί να σώσει όποιον μπορεί ακόμη να σωθεί, πριν έρθει η
μεγάλη μεταβολή στην ιστορία της ανθρωπότητας, η οποία βρίσκεται προ των θυρών!
Η εποχή, την οποία προήγγειλαν οι ενορατικοί και οι προφήτες όλων των εποχών - η
έσχατη εποχή ή εποχή του τέλους - έχει ήδη αρχίσει!
Σύμφωνα με αυτά που καταγράφω, ο Κύριος δεν ξεχωρίζει ανάμεσα στα παιδιά
Του και τα καλεί όλα ανεξαίρετα κοντά Του.
Μακάριος είναι εκείνος που ακούει τα λόγια Του και εναρμονίζεται μ’ αυτά. Ο
Θεός αγαπάει τα παιδιά Του, θέλει να τα κάνει όλα ευτυχισμένα ακόμη και εκείνα
που δεν θέλουν να Τον ξέρουν...»

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Ο ΘΕΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ»
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8341

28.11.1962

Εισαγωγή στην πνευματική Γνώση
Θέλω να δώσω στους ανθρώπους μια απλή κατανοητή διδασκαλία. Θέλω να τους
διαφωτίσω με ένα απλούστατο τρόπο, εφόσον μεν δεν έχουν απολύτως καμιά γνώση,
αλλά είναι πρόθυμοι να δεχθούν μία αληθινή ερμηνεία. Μπορείτε να το καταλάβετε
και από μόνοι σας, ότι Εγώ δεν σας έπλασα έτσι όπως είσαστε, αφού θα διαπιστώσετε
πολλές ατέλειες στους ανθρώπους. Αν το συλλογισθείτε καλά, θα σας φανεί
απίστευτο ότι μπορεί ένα απόλυτα τέλειο Ον, το οποίο ονομάζετε Θεό, να έχει
δημιουργήσει μια τόσο ατελή ανθρωπότητα. Ωστόσο επειδή δεν είναι δυνατό να έχετε
γίνει από μόνοι σας, όπως ούτε εξάλλου τα άλλα έργα της δημιουργίας που βλέπετε
γύρω σας, πρέπει να έχει ενεργήσει μία "Δύναμη", την οποία σας ζητούν να
πιστέψετε.
Θα πρέπει να υπάρχει ένας Θεός, ένας Δημιουργός όλων αυτών που βλέπετε και ο
οποίος δημιούργησε και εσάς. Αυτός ο Δημιουργός είναι προφανώς απόλυτα τέλειος,
πράγμα για το οποίο θα μπορείτε να έχετε πολλές αποδείξεις στην επίγεια ζωή σας.
Αυτός λοιπόν δημιούργησε και εσάς τους ανθρώπους, όμως όχι στην κατάσταση που
βρίσκεστε σήμερα. Από Αυτόν προήλθατε εξίσου απόλυτα τέλειοι, είσαστε προϊόντα
της ύψιστης δημιουργικής Δύναμης, η οποία είναι ένα νοήμον Ον, όπως και εσείς,
αλλά στο μέγιστο βαθμό τελειότητας.
Δημιουργηθήκατε λοιπόν τέλειοι, αλλά δεν διατηρήσατε αυτή την τελειότητα,
γιατί διαθέτατε μια ελεύθερη θέληση η οποία μπορούσε να στραφεί προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση. Γι’ αυτό είχε και τη δυνατότητα να απορρίψει την
τελειότητα και να μετατραπεί στο αντίθετο της.

Και αυτό ακριβώς εκάνατε! Εγκαταλείψατε το πατρικό σας σπίτι,
απομακρυνθήκατε από Εμένα, το Θεό και Δημιουργό σας, αποκρούσατε την πατρική
Μου Αγάπη. Έτσι γίνατε δυστυχισμένα πλάσματα, γιατί η προϋπόθεση για την
Ευτυχία είναι η απεριόριστη Αγάπη Μου.
Όμως η Αγάπη Μου είναι ατέλειωτη και σας ακολουθεί ακόμη και στα βάθη τα
οποία επιλέξατε εθελοντικά. Η Αγάπη Μου θέλει να επιτύχει την επιστροφή σας μια
μέρα κοντά Μου. Γι’ αυτό δεν σας εγκαταλείπει στη δυστυχισμένη σας μοίρα, παρά
σας βοηθάει να ξαναέλθετε στα ύψη από τα βάθη στα οποία βρισκόσαστε. Για να
επιστρέψετε από το σκοτεινό βασίλειο στο βασίλειο του Φωτός και στην αλλοτινή
σας μακαριότητα, γιατί η αγάπη έχει μόνιμα την επιθυμία να χαρίζει την ευτυχία. Γι’
αυτό δεν πρόκειται να σας εγκαταλείψει η Αγάπη Μου πριν ολοκληρώσετε το δρόμο
της επιστροφής σ’ Εμένα.
Και ένας πολύ μικρός σταθμός σ’ αυτό το δρόμο της επιστροφής, είναι η
ενανθρώπισή σας σ' αυτή τη Γη. Είσαστε προικισμένοι με λογική, ελεύθερη θέληση
και νοημοσύνη. Μπορείτε να σκεφθείτε, να αισθανθείτε και να επιθυμείτε και να
ενεργείτε ανάλογα. Αν είναι λοιπόν σωστή η σκέψη και η θέλησή σας, τότε
κατευθύνονται πάντα από την αγάπη. Σε αυτή την περίπτωση η αγάπη θα καθορίζει
τη σκέψη και τη θέλησή σας, επειδή τη θέληση που βρίσκεται στη σωστή
κατεύθυνση, μπορώ να την κατευθύνω προς πράξεις αγάπης. Και επειδή οι πράξεις
αγάπης σημαίνουν την προσέγγιση σ' Εμένα, που είμαι η "Αιώνια Αγάπη". Σημαίνουν
ακόμη επιστροφή από την τωρινή εσφαλμένη ύπαρξη στο αρχέγονο σας είναι, το
οποίο ξεπήδησε κάποτε από Εμένα σε πλήρη τελειότητα.
Συνεπώς εσείς οι άνθρωποι έχετε ένα μόνον καθήκον, να ζείτε μια ζωή ανάπης.
Έτσι εκπληρώνετε το σκοπό της ζωής σας στη γη, ο οποίος είναι η επανασύνδεση με
την "Αιώνια Αγάπη". Με αυτό τον τρόπο η "Αιώνια Αγάπη" μπορεί να σας κάνει
ανείπωτα ευτυχισμένους και να ξαναγίνετε μακάριοι όπως ήσασταν αρχικά.
Αυτός είναι ο μοναδικός στόχος που θα πρέπει να επιδιώκετε στη Γη. Και για να
το κάνετε αυτό, σας διδάσκω Εγώ ο Ίδιος, μέσα από τη φωνή της συνείδησης, μέσα
από τη φωνή του πνεύματος, το οποίο φέγγει σαν ένας σπινθήρας μέσα σε κάθε
ανθρώπινη καρδιά. Το μόνο που χρειάζετε για να αναφλεχθεί είναι έργα αγάπης. Έτσι
θα σας φανερώνει τι οφείλετε να κάνετε ή τι να αποφύγετε και θα σας παρακινεί
διαρκώς σε νέες πράξεις αγάπης.
Η αγάπη είναι η αρχική ουσία της ύπαρξής σας και αν θέλετε να είσθε και να
παραμείνετε τέλειοι, η αγάπη θα πρέπει να πλημμυρίζει το είναι σας. Αν όμως
παραμελείτε την αγάπη, παραμένετε γεμάτοι ελαττώματα, όπως οι περισσότεροι
άνθρωποι που βλέπετε σήμερα στον κόσμο: δηλαδή ψυχροί, εγωιστές, που
σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους και ποτέ το διπλανό τους που ζει δυστυχισμένος
πλάι τους.
Ωστόσο έλλειψη αγάπης σημαίνει έλλειψη ευτυχίας. Σημαίνει σκοτισμένο
πνεύμα, άγνοια, αδυναμία και έλλειψη ελευθερίας. Γιατί τότε ο άνθρωπος δεν
αναγνωρίζει Εμένα, το Θεό και Δημιουργό του, και δεν παίρνει το δρόμο που οδηγεί
κοντά Μου. Όμως μόνο η ένωση μαζί Μου μπορεί να ξαναδώσει την ευδαιμονία.
Για να πρανυατοποιήσετε αυτήν την ένωση είσαστε στη Γη. Οφείλετε να
ξαναβρείτε την τελειότητα την οποία χάσατε εκούσια κάποτε, οφείλετε να
μεταμορφωθείτε πάλι σε αγάπη, η οποία ήταν η αρχική σας υπόσταση. Με αυτή τη
μεταμόρφωση θα κατορθώσετε να επανασυνδεθείτε μαζί Μου. Θα μπορείτε τότε να
δίνετε οι ίδιοι αγάπη και να τη λαμβάνετε απεριόριστα. Θα μπορείτε να εισέλθετε
στην αληθινή ζωή που διαρκεί αιώνια. Θα είσαστε τέλειοι και γι’ αυτό απεριόριστα
μακάριοι.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 8872

23.10.1964

ΕΓΩ σας οδηγώ στην Αλήθεια!
Η Αλήθεια δεν έμεινε πολύ καιρό το ίδιο αμόλυντη όπως όταν προήλθε από
ΕΜΕΝΑ. Γι’ αυτόν το λόγο όσο περπατούσα ακόμα στη γη σας είπα ότι "θα σας
οδηγήσω στην Αλήθεια". Γιατί εγνώριζα ότι ούτε και ο Λόγος Μου, που σας έφερα
ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ δεν θα έμενε αμόλυντος. Αυτό θα γίνεται πάντα εφόσον θα μπαίνει
στη μέση η ανθρώπινη αναξιοπιστία, εφόσον ο καθαρός Λόγος θα γίνεται έρμαιο
ανθρώπων που είναι ατελείς και προσπαθούν μόνο με τη λογική τους να τον
καταλάβουν. ΕΓΩ έφερα επανειλημμένα το Λόγο Μου από τον Ουρανό στη Γη και
κάθε Φορά παραμορφώθηκε.
Εσείς οι άνθρωποι δεν έχετε καμία εγγύηση ότι και η Βίβλος είναι προστατευμένη
και ασφαλής από μετατροπές. Διότι ΕΓΩ δεν περιορίζω ποτέ την ανθρώπινη
ελεύθερη βούληση. Μπορώ να προστατέψω όποιον κηρύττει το Λόγο Μου μόνο όταν
αυτός ο ίδιος έρθει κάτω από τη σκέπη Μου και ΜΟΥ ζητήσει να τον προστατέψω
από την πλάνη.
Όποιος παρακαλεί μέσα στο πνεύμα του και αληθινά να τον φωτίσω ΕΓΩ, δεν
κινδυνεύει από λανθασμένες σκέψεις. Θα μπορέσει και να καταλάβει που έχει
παρεισφρύσει η πλάνη. Είναι εσφαλμένο όμως να υποστηρίζετε ότι ΕΓΩ ο Ίδιος
προστατεύω τον αγνό Λόγο Μου από τη βεβήλωση, γιατί τότε θα ήταν αμφίβολη η
ελεύθερη θέληση των ανθρώπων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιούν όπως θέλουν
τα πνευματικά αγαθά που τους χαρίζω. Γι’ αυτό θα πρέπει να αναλογισθείτε ότι με
την πάροδο του καιρού έγιναν μεταβολές και στη Βίβλο και ότι ΕΓΩ δεν τις
εμπόδισα, ακριβώς λόγω της ελεύθερης βούλησης των ανθρώπων. Για τούτο το λόγο
έπρεπε κάθε φορά να γίνεται μία νέα Αποκάλυψη για να ξεκαθαρίσει τα λάθη που
είχαν παρεισφρύσει.
Αρκεί λοιπόν να το θέλετε για να κατέχετε την Αλήθεια αλλά μην είσαστε
σίγουροι ότι την έχετε, επειδή την βρήκατε στην Βίβλο, γιατί αλλιώς δεν θα
χρειαζόταν να σας πω ολοφάνερα ότι "ΕΓΩ θα σας οδηγήσω στην Αλήθεια".
Αναλογισθείτε όμως ότι το Πνεύμα Μου πάντα μόνο πνευματικό περιεχόμενο
έχει, όπου εμφανίζεται, και ότι αυτό που ΜΕ ενδιαφέρει είναι η σωτηρία της ψυχής
την οποία προσπαθώ να προσελκύσω κοντά ΜΟΥ με το κάλεσμά Μου. Συνεπώς
κάθε φορά που σας έχω μιλήσει, έχει γίνει για την πνευματική τελειοποίηση σας.
Στις πνευματικές Μου υποδείξεις όμως έγιναν συχνά ανθρώπινες προσθήκες που
όταν αποδείχθηκαν εσφαλμένες έκαναν πολλούς να αμφιβάλλουν για την αλήθεια.
Από την άλλη μεριά προστέθηκαν συχνά ανθρώπινα κατασκευάσματα στα θεϊκά Μου
λόγια Αγάπης και τώρα οι άνθρωποι επιμένουν και προσκολλούνται στα ανθρώπινα
λόγια.
Έτσι έννοιες που ίσχυαν για τους ανθρώπους εκείνης της εποχής,
συμπεριλήφθηκαν στο θείο Λόγο Μου, όπως π.χ. ότι οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να
διδάσκουν. Ποτέ δεν έδωσα τέτοια εντολή, απλά είχα λάβει υπ’ όψη μου τις συνθήκες
εκείνης της εποχής. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία να ισχύει σαν θεϊκός
Λόγος, πράγμα που φαίνεται και από τα λόγια Μου ότι "θα χύσω το Πνεύμα Μου
πάνω από κάθε σάρκα και οι δούλοι Μου και οι υπηρέτριές Μου θα προφητέψουν".
Ό,τι λοιπόν έκρινα απαραίτητο πως έπρεπε να διορθωθεί, το ανασκεύασα με νέες
Αποκαλύψεις και προφητείες, οι οποίες όμως και αυτές με τη σειρά τους μολύνθηκαν
και πρέπει να καθαρισθούν. Σας έχω δώσει όμως την υπόσχεση ότι "θα σας οδηγήσω
στην Αλήθεια"! Γι’ αυτό μπορείτε να είσαστε βέβαιοι πως όποιος επιθυμεί διακαώς
την Αλήθεια, θα την βρει οπωσδήποτε. Δεν αφήνω κανέναν άνθρωπο να χαθεί μέσα
στην πλάνη, όταν δεν θέλει να πέσει θύμα του αντιπάλου και λαχταρά την καθαρή
Αλήθεια με όλη την καρδιά του.

Δεν μπορώ να εμποδίσω τους ανθρώπους να παραμορφώνουν το Λόγο που
προέρχεται από ΕΜΕΝΑ λόγω της ελευθερίας της βούλησής τους και γι’ αυτό μόνο
με νέες Αποκαλύψεις μπορώ να διορθώνω τα λάθη. Και αυτά οφείλονται στο χαμηλό
πνευματικό επίπεδο των ανθρώπων που δεν αντιστέκονται στην επιρροή του
αντίθεου. ΕΓΩ όμως θα φροντίζω πάντα το φως της Αλήθειας να φθάνει ως αυτούς
που τη λαχταρούν.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8025

24.10.1961

Η διαφορά ανάμεσα στη γνώση και την κατανόηση
Ο βαθμός της κατανόησης εξαρτάται από το βαθμό της ψυχικής σας ωριμότητας.
Δεν πρέπει να συγχέετε την κατανόηση με τη σκέτη γνώση, γιατί τη δεύτερη μπορείτε
να την αποκτήσετε με τη νοημοσύνη σας. Δεν αποκλείεται μάλιστα να
ανταποκρίνεται όντως στην αλήθεια, στην περίπτωση που σας τη μεταδίδουν
άνθρωποι οι οποίοι έχουν ήδη φθάσει στην κατανόηση. Όμως αυτό δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι έχετε κατανοήσει βαθύτερα αυτή τη γνώση.
Μόνο όταν θα έχετε καλλιεργήσει την αγάπη σας ως ένα ορισμένο σημείο, θα
είσαστε σε θέση να διεισδύσετε στη "γνώση". Τότε η γνώση σας θα γίνει ζωντανή και
θα σας φωτίσει και εσωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο θα επανέλθετε σ’ εκείνη την
κατάσταση από την οποία βγήκατε εκούσια κάποτε, ανταλλάσοντας το φως με το
σκοτάδι, και χάνοντας έτσι κάθε κατανόηση.
Επομένως δεν αρκεί η "σχολική" γνώση για να κατανοήσετε Εμένα και την
ύπαρξή Μου, τον προορισμό σας ως ανθρώπων και το σχέδιο σωτηρίας που έχω
εξυφάνει για την επάνοδο των πεσμένων πνευμάτων. Γιατί όλα αυτά δεν τα
συλλαμβάνετε όσο δεν κατέχετε εκείνο το βαθμό της αγάπης, ο οποίος σας
εξασφαλίζει ένα εσωτερικό φως, τη δράση του Πνεύματος Μου μέσα σας. Όμως η
κατανόηση είναι το σημάδι ότι ξαναζωντάνεψαν οι θεϊκές ιδιότητες, οι οποίες ήταν
θαμμένες όσο καιρό ήσασταν χωρίς αγάπη. Η κατανόηση είναι το φως το οποίο
πρέπει να ξανακερδίσετε για να γίνετε μακάριοι, με την προϋπόθεση ότι εσείς οι ίδιοι
αποζητάτε το φως, όσο στη γη. Γιατί μπορείτε να ακολουθείτε μια ζωή αγάπης, χωρίς
ωστόσο να αισθάνεστε την παραμικρή δίψα για γνώση. Όμως σε αυτή την περίπτωση,
το φως της κατανόησης θα απλωθεί μέσα σας, όταν αφήσετε το γήινο σώμα και
περάσετε στο υπερκόσμιο βασίλειο.
Ένας πνευματικά αφυπνισμένος άνθρωπος οφείλει να μπορεί να ξεχωρίζει
ανάμεσα στη γνώση και την κατανόηση. Θα πρέπει να μη συγχέει την εγκεφαλική
γνώση με την κατανόηση και να γνωρίζει ότι η ορθή κατανόηση απαιτεί έναν εξίσου
υψηλό βαθμό αγάπης. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει να
θεωρείτε τον εαυτό σας τυχερό όταν η αγάπη σας οδηγεί σε μία βαθύτερη "γνώση"
και έτσι φθάνετε στην κατανόηση. Γιατί αυτό σημαίνει ότι περνάτε στην πρωταρχική
σας κατάσταση, όπου ήσασταν πλημμυρισμένοι από φως και αγάπη, όπου δεν είχατε
πέσει ακόμη στο σκοτάδι. Σαν άνθρωποι παραμένετε ωστόσο στο σκοτάδι όσο καιρό
είσαστε ανώριμοι, δηλαδή το πνεύμα σας δεν έχει αφυπνισθεί.
Παρ’ όλα αυτά ΕΓΩ δεν μπορώ να κάνω κάποιον ευτυχισμένο δίνοντάς του το
φως της κατανόησης, εάν αυτός δεν εκπληρεί την προϋπόθεση η οποία είναι
απαραίτητη για να εκδηλωθεί μέσα του το Πνεύμα Μου. Γιατί είναι το Πνεύμα Μου,
το τμήμα του Εαυτού Μου, το οποίο σας μεταδίδει αυτήν την κατανόηση. Αυτό δίνει
σε εσάς τους ανθρώπους την πρόσβαση σε μια γνώση, την οποία κατανοείτε, η οποία
σας κάνει ευτυχισμένους, φωτίζει την πνευματική σας κατάσταση, σας επιτρέπει να

κατανοήσετε όλες τις αιτίες. Γι’ αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απόδειξη
ανεπτυγμένης ψυχικής ωριμότητας.
Η σωστή κατανόηση δίνει πάντα μακαριότητα και δεν μπορεί να συγχέεται με
έναν όγκο από γνώσεις οι οποίες παραμένουν ακατανόητες, επειδή το Πνεύμα Μου
δεν μπορεί να ενεργήσει, παρ’ όλο που η νόηση αφομοίωσε αυτή τη γνώση. Τότε
παραμένει μια νεκρή γνώση, η οποία δεν έχει καμία αξία για την ωρίμανση της
ψυχής. Ίσα-ίσα, είναι κάθε άλλο παρά ωφέλιμη η απόκτηση μιας τέτοιας γνώσης,
διότι για να γίνει ζωντανή αυτή η γνώση, απαιτείται κατ’ αρχήν μια ζωή με αγάπη.
Η αγάπη είναι απαραίτητη, γιατί αφυπνίζει και ζωντανεύει το πνεύμα μέσα στον
άνθρωπο. Τότε μόνο αυτό θα ανάψει το κατάλληλο φως και τότε μόνο η γνώση θα
μετατραπεί σε κατανόηση. Και τότε πλέον η ψυχή έχει αποκτήσει το βαθμό
ωριμότητας ο οποίος καταργεί το σκοτάδι. Μόνο τότε μπορεί να πει κανείς ότι τον
άνθρωπο το φωτίζει ένα εσωτερικό φως και του κάνει κατανοητές όλες τις
πνευματικές διαδικασίες, σχετικά με την αρχή και τον προορισμό των πάντων, όπως
και για το νόημα και το σκοπό της ανθρώπινης ύπαρξης στη γη.
Κι όταν ο άνθρωπος διαθέτει αυτή την κατανόηση, όταν μπορεί από μόνος του να
τα καταλάβει όλα αυτά, θα συλλάβει επίσης το Είναι Μου. Τότε θα καταλάβει
απόλυτα το προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας που έχω εξυφάνει, γιατί τότε θα κατανοεί τις
αιτίες γι’ αυτό. Θα τα βλέπει όλα καθαρά και ο αποκλειστικός του σκοπός θα είναι να
επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, όπου ήταν ευτυχισμένος. Τότε θα επιζητεί με
όλο του το είναι την επανένωση μαζί Μου, από όπου γεννήθηκε κάποτε.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7399

27.8.1959
Γιατί έγινε η δημιουργία

Στην αρχή ήσασταν ελεύθερα όντα, προικισμένα με φως και δύναμη. Είχατε τη
δυνατότητα να δημιουργείτε και να ενεργείτε μακάριοι, σύμφωνα με το Θέλημά Μου,
όπως και κάνατε. Στην αρχή ήσασταν ομοιώματα του Θεού, πλασμένα με κάθε
τελειότητα. Αυτή η τελειότητα σας χαρακτήριζε σαν όντα όμοια με το Θεό και σας
γέμιζε με ευδαιμονία.
Όμως αυτήν την κατάσταση δεν την είχατε κατακτήσει από μόνοι σας. Εγώ σας
είχα δημιουργήσει έτσι γιατί μέσα από Εμένα δεν μπορεί να προέλθει τίποτα το
ατελές. Το κάθε όν που είχα δημιουργήσει, ήταν ίδιο με εκείνο το αρχέγονο ον που
είχα θέσει μέσα στο σύμπαν ως πρώτο.
Εγώ ήμουν ο Δημιουργός όλων αυτών των όντων, γι’ αυτό τα πλάσματά Μου
ήταν απόλυτα τέλεια, όπως είναι ο Δημιουργός τους.
Ωστόσο δεν Μου αρκούσε αυτή η Δημιουργία. Αυτά τα πλάσματα δεν Με
ικανοποιούσαν γιατί ήταν αναγκαστικά όπως τα είχα πλάσει Εγώ. Ήθελα να έχω
γύρω Μου όντα, που θα είχαν διαμορφωθεί από μόνα τους για να γίνουν εκούσια σαν
και Εμένα.
Αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουν οι άνθρωποι που δεν έχουν ασχοληθεί σε
βάθος μ’ αυτό το θέμα και δεν έχουν σκεφθεί ιδιαίτερα για ποιο λόγο έγινε η
Δημιουργία. Είναι κατανοητό μόνο στους ανθρώπους που είναι πνευματικά
αφυπνισμένοι. Σε αυτούς τους ανθρώπους μπορούν να δοθούν εξηγήσεις που θα τους
διαφωτίσουν σχετικά με τις αιτίες αυτών των πραγμάτων.
Ένα ον που είχε δημιουργηθεί τέλειο, δεν μπορούσε παρά να κάνει το καλό. Δεν
μπορούσε παρά να ενεργεί σύμφωνα με το Θέλημά Μου, δηλαδή να προσλαμβάνει
τις σκέψεις του από Εμένα και να τις επεξεργάζεται κατά τη δική Μου θέληση. Ένα

τέτοιο ον όμως ήταν απλά ένα "δημιούργημα", ένα "πλάσμα", γι’ αυτό δεν Με
ικανοποιούσε, παρ’ όλη την τελειότητά του.
Παράλληλα όμως είχα προικίσει το κάθε ον με ελευθερία της θέλησης, η οποία
είναι απαραίτητη προϋπόθεση της τελειότητας ενός όντος. Με τη βοήθεια αυτής της
ελεύθερης θέλησης έπρεπε να ολοκληρωθεί το έργο που είχα αρχίσει, από το ίδιο το
ον. Ο σκοπός Μου ήταν από "πλάσματα" να γίνουν εκούσια "παιδιά" Μου, τα οποία
θα δημιουργούσαν μαζί Μου και στο πλευρό Μου μέσα σε πλήρη ευδαιμονία.
Η ελευθερία της θέλησης δεν έχει όρια, προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αυτή η
θέληση έπρεπε να περάσει τις εξετάσεις της ελευθερίας της, δηλαδή τα πλάσματα
είχαν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν από Εμένα, ή να μείνουν εθελοντικά κοντά
Μου. Στην τελευταία περίπτωση θ’ απεδείκνυαν στην πράξη τη θεϊκότητά τους. Ήταν
σε θέση να το κάνουν αυτό, γιατί διέθεταν άπλετο φως και γνώριζαν ότι ήμουν ο
Θεός και Δημιουργός τους.
Ταυτόχρονα όμως είχαν και ένα άλλο στόχο μπροσ’ στα μάτια τους. Αυτόν το
στόχο μπορούσαν να το δουν, ενώ Εμένα, αν και το ήθελαν, δεν μπορούσαν να Με
δουν γιατί ήμουν ένας αόρατος Θεός για αυτά τα πλάσματα. Αυτό το ορατό αγγελικό
πνεύμα ήταν ο Εωσφόρος, το πρώτο δημιούργημά Μου. Έλαμπε από ομορφιά και
αυτή η ομορφιά ήταν ορατή για τα όντα. Κι αυτός επίσης έπρεπε να περάσει τις
εξετάσεις της ελευθερίας του. Έπρεπε ν’ αποδείξει τη θεϊκότητά του υποτάσσοντας
εκούσια τη θέλησή του στη δική Μου, ακολουθώντας την αιώνια Τάξη Μου, όπως
άρμοζε στη θεϊκή του υπόσταση. Αυτή τη δυνατότητα την είχε χάρη στην ελευθερία
του και Εγώ δεν του έβαλα κανένα φραγμό όταν αντέστρεψε τη θέλησή του και έγινε
ο αντίποδάς Μου.
Δεν τον εμπόδισα ούτε όταν επηρέασε όλα τα άλλα όντα προς αυτήν την
κατεύθυνση. Έδωσα και σε αυτά πλήρη ελευθερία να αποφασίσουν αν ήθελαν Εμένα
ή εκείνον. Αυτή η απόφαση θα καθόριζε την εξέλιξη των όντων εκείνων τα οποία
είχαν προέλθει από την Αγάπη Μου. Η Αγάπη Μου ήθελε να τα κάνει πραγματικά
παιδιά Μου, αλλ’ αυτό έπρεπε και πρέπει να το καταφέρουν μόνα τους. Άφησα
λοιπόν σε όλους την ελευθερία να επιλέξουν. Μια μερίδα επέρασε μ’ επιτυχία τη
δοκιμασία και έμεινε κοντά Μου, ενώ μία άλλη μερίδα ακολούθησε τον Εωσφόρο και
παρασύρθηκε στην πτώση του μαζί του.
Έτσι έχασαν το φως, τη δύναμη και την ελευθερία που διέθεταν. Τώρα πρέπει να
περάσει ένα ατέλειωτο χρονικό διάστημα για να ξανακερδίσουν αυτά που έχασαν.
Όμως τότε θα μπορούν να σταθούν δίπλα Μου, απόλυτα μακάρια, σαν αληθινά
"παιδιά" Μου. Και θα έχουν γίνει από μόνα τους, εκούσια, παιδιά Μου, όπως ήταν το
σχέδιο Μου εξαρχής. Γι’ αυτό δεν θα αναπαυθώ πριν ολοκληρώσω το σκοπό Μου.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7625

25.1.1959

Η ψυχή εισέρχεται συνειδητά στην επίγεια ζωή
Πριν ενσαρκωθείτε ως άνθρωποι, σας έγινε γνωστή η εξέλιξη της ζωής σας και
έτσι προχωρήσατε σ’ αυτήν την τελευταία ενσάρκωση με πλήρη επίγνωση του τι σας
περιμένει στη γήινη ζωή. Και αυτό γιατί ταυτόχρονα σας φανερώθηκε ο τελικός
στόχος στον οποίο μπορείτε να φθάσετε και διότι ακόμα ήταν δική σας θέληση να
ελευθερωθείτε από την τελευταία ενσάρκωση κάνοντας αυτήν την πορεία πάνω στη
γη.
Μετά όμως σας αφαιρείται η μνήμη και ζείτε την ζωή σας χωρίς να έχετε
επίγνωση του στόχου που μπορείτε να επιτύχετε. Δεν είναι δυνατόν διαφορετικά,
διότι αλλιώς δεν θα μπορούσατε να αναπτύξετε την ελεύθερη βούληση, η οποία είναι

απαραίτητη για να επιτύχετε την τελευταία τελειοποίησή σας. Ένα πράγμα όμως είναι
βέβαιο, πως έχετε την δυνατότητα να ξεπεράσετε όποιο κτύπημα της μοίρας και να
σας βρει, διότι σε κανέναν άνθρωπο δεν δίνεται ένα βάρος το οποίο δεν μπορεί να
σηκώσει, με την δύναμη και την βοήθεια βέβαια του Θεού, η οποία είναι πάντα στη
διάθεσή σας.
Αν όμως ο άνθρωπος βασισθεί μόνο στις δικές του δυνάμεις, μπορεί να λυγίσει
κάτω από τα βάρη που του επιφυλάσσει η ζωή. Έχει όμως ανά πάσα στιγμή την
δυνατότητα να ζητήσει την δύναμη από τον Θεό, έχει τη δυνατότητα να προσευχηθεί.
Αυτό όμως προϋποθέτει την πίστη σε έναν προαιώνιο Θεό και Πατέρα, διαφορετικά ο
άνθρωπος δεν πρόκειται να ζητήσει βοήθεια και δύναμη από τον Θεό.
Κάθε άνθρωπος που δεν έχει ακόμα πίστη, μπορεί να τη βρει, αν συλλογισθεί
γύρω από την ζωή του, την μοίρα του και όλα όσα τον περιτριγυρίζουν. Ένας
άνθρωπος που σκέφτεται δεν θα δυσκολευθεί να καταλήξει στην πίστη σε έναν
ισχυρό και σοφό Πλάστη, μόνο που συχνά δεν θέλει να παραδεχθεί ότι και ο ίδιος
είναι συνδεδεμένος με αυτό τον Πλάστη και ότι ετούτος είναι πρόθυμος να του
συμπαρασταθεί σε κάθε δυσκολία, φθάνει να του ζητηθεί κάτι τέτοιο.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο σύνδεσμο ανάμεσα στον Πλάστη και τα
πλάσματά Του, και ένας "Θεός της Αγάπης" τους φαίνεται ελάχιστα πιστευτός, γι’
αυτό μένουν απομονωμένοι απ' Αυτόν. Αυτός όμως θέλει να τον καλούν τα πλάσματά
Του, για να δείξουν ότι νιώθουν ενωμένοι μαζί Του. Γι’ αυτό το λόγο οι άνθρωποι
υποφέρουν συνέχεια από τα κτυπήματα της μοίρας, τα οποία θα έπρεπε να
υποχρεώσουν τους ίδιους, αλλά και τους συνανθρώπους τους, να συλλογισθούν για
τη στάση τους απέναντι σ' ένα Θεό και Δημιουργό, ο οποίος επιθυμεί να είναι ο
Πατέρας των παιδιών Του, στα οποία χάρισε τη ζωή.
Ο καθένας είναι σε θέση να ξεπεράσει ακόμη και τα πιο σκληρά χτυπήματα της
μοίρας με την βοήθεια του Θεού. Και ο καθένας πριν ενσαρκωθεί έδωσε την
συγκατάθεσή του, γιατί κανένας δεν βρέθηκε ενάντια στην θέλησή του, στην μία ή
στην άλλη ενσάρκωση.
Ήρθε να πορευθεί στην γη εκούσια, με την προοπτική να απαλλαγεί τελειωτικά
από κάθε μελλοντική ενσάρκωση και επίσης με την πεποίθηση και την εμπιστοσύνη
ότι θα τα βγάλει πέρα όπως πρέπει με την επίγεια ζωή.
Σαν άνθρωπος όμως αποτυχαίνει συχνά και τα εμπόδια του φαίνονται
ανυπέρβλητα όσο δεν επωφελείται της βοήθειας του Θεού και Δημιουργού του, Τον
οποίο πρέπει απαραίτητα να αναγνωρίσει αν δεν θέλει να περάσει μάταια την ζωή του
στην γη, χωρίς κανένα όφελος για την ψυχή του. Γι’ αυτό το πρώτιστο και πιο
σημαντικό πράγμα είναι η πίστη σ’ έναν Θεό, ο οποίος είναι η ίδια η Αγάπη, η Σοφία
και η Παντοδυναμία. Για να φθάσει όμως κανείς σ' αυτήν την πίστη, πρέπει πρώτα να
ανάψει την Αγάπη μέσα του. Η Αγάπη όμως είναι η ίδια η δύναμη, και έτσι
αναμφισβήτητα ακόμα και ο άνθρωπος με την πιο σκληρή μοίρα θα ανταπεξέλθει
στην οποιαδήποτε δοκιμασία, εφόσον ζει μία ζωή Αγάπης, διότι αντλεί την δύναμή
του από τον Θεό. Γι’ αυτό και η πίστη του θα είναι ζωντανή και θα καλεί τον Θεό σαν
"Πατέρα" του σε κάθε γήινη ή πνευματική δοκιμασία. Και ο Θεός πραγματικά θα τον
βγάλει από την δοκιμασία, διότι αυτός είναι η ίδια η Αγάπη και έχει την Δύναμη να
επαναφέρει την τάξη όπου έχει προκύψει αταξία. Ο Θεός βοηθάει τον άνθρωπο να
υπερνικήσει με την Δύναμή Του και τις πιο σκληρές συνθήκες της ζωής, και είναι
πάντα έτοιμος να του συμπαρασταθεί σε κάθε δοκιμασία
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 7732

28.10.1960

Η αγάπη και τα βάσανα καθαρίζουν την ψυχή
ΜΕ ακολουθείτε πραγματικά στα βήματά Μου όταν σηκώνετε το σταυρό σας με
υπομονή και αφοσίωση στο θέλημά Μου. Εγώ βέβαια σήκωσα στους ώμους Μου τις
αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας όταν πήρα τον δρόμο του σταυρού και σας
απάλλαξα από το μεγάλο βάρος των αμαρτιών, το οποίο θα έπρεπε να σηκώσετε εσείς
για τα οφειλήματά σας. Εγνώριζα ότι ήταν πολύ βαρύ για σας και ότι ποτέ δεν θα
μπορούσατε ν’ απαλλαγείτε από αυτό το μεγάλο βάρος, και γι’ αυτό το κουβάλησα
Ενώ στη θέση σας.
Πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ψυχή σας είναι ακόμη πολύ ανώριμη, όσο η Αγάπη
δεν φουντώνει μέσα σας. Εκεί πάνω υστερείτε εσείς οι άνθρωποι, ακόμα και αν
προσπαθείτε να ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Γι’ αυτόν τον λόγο σας δίνω την
δυνατότητα να ωριμάσετε ψυχικά με τα βάσανα. Τα βάσανα καθαρίζουν πραγματικά
την ψυχή έτσι που γίνεται όλο πιο καθάρια και διαυγής για να περάσει εξαγνισμένη
στο υπερκόσμιο βασίλειο όταν έρθει η ώρα της. Η αγάπη και τα βάσανα καθαρίζουν
την ψυχή, σας το λέω επανειλημμένα, και έτσι σας λέω ακόμη ότι χρειάζεσθε τα
βάσανα διότι η αγάπη μέσα σας δεν έχει φθάσει ακόμα σ’ εκείνο το βαθμό που
επιτρέπει στην ψυχή να γίνει πεντακάθαρη σαν το κρύσταλλο, ώστε η Αγάπη Μου να
μπορεί να την διαπεράσει με τις ακτίνες της χωρίς να προσκρούσει σ’ οποιοδήποτε
εμπόδιο.
Η ζωή σας δεν θα διαρκέσει πολύ και κάποτε θα Με ευγνωμονείτε που σας
βοήθησα να πνευματοποιήσετε την ψυχή σας στέλνοντάς σας ατυχίες, βάσανα και
δοκιμασίες και κάθε είδους αρρώστιες. Μόνο που δεν πρέπει να εξεγείρεσθε απέναντι
στην μοίρα σας, οφείλετε να δέχεσθε τα πάντα από τα χέρια Μου και να
αναλογίζεσθε συνέχεια ότι Εγώ θέλω να σας βοηθήσω να φθάσετε στην τελειότητα,
όσον είναι δυνατόν, πάνω στη γη. Μπορείτε ν' αποβάλλετε ακόμα πολλές ακαθαρσίες
από την ψυχή σας και έτσι να κατακτήσετε την ευτυχία να περάσετε στο άπλετο Φως,
γιατί η ψυχή θα είναι κατάλληλα "επεξεργασμένη" ώστε να δεχθεί μέσα της το
άπλετο ουράνιο φως, χωρίς να κινδυνεύει να διαλυθεί.
Μπορείτε βέβαια να απαλλαγείτε από κάθε αμαρτία χάρη στην άφεση που σας
εξασφάλισε ο Ιησούς Χριστός, αν Με παρακαλέσετε Εμένα τον Ίδιο στο όνομα του
Ιησού. Το πόσο δυνατό θα είναι το Φως που θα σας κάνει ευτυχισμένους και πόσο
βαθιά θα είναι η μακαριότητα που θα απολαμβάνετε, ποικίλει και εξαρτάται από την
καθαρότητα και την τελειότητα της ψυχής, ανάλογα με την δουλειά που έχετε κάνει
πάνω στην ψυχή σας πάνω στην γη. Κι αν είσασθε αμελείς, παρ’ όλη την καλή σας
θέληση, τότε σας βοηθάει η Αγάπη Μου δημιουργώντας συνέχεια ευκαιρίες να
μεγαλώσετε την ωριμότητα της ψυχής σας, με το να σας φορτώνει ένα μικρό σταυρό,
τον οποίο οφείλετε να σηκώνετε με υπομονή και καρτερικότητα. Σας βοηθάει όταν
από καιρό σε καιρό σας πιέζουν τα βάσανα για να προωθήσουν την δουλειά στην
ψυχή, για να διαλύσουν τις ακαθαρσίες και ν' αφήσουν την ψυχή να βγει από τα
βάσανα τόσο καθάρια και εξαγνισμένη που να είναι δεκτική σε υψηλό βαθμό
φωτεινότητας, ώστε να μπορέσει να εισχωρήσει στην Αλήθεια, στο βασίλειο του
Φωτός και της Μακαριότητας.
Η ζωή είναι σύντομη και κάποτε θα Με ευχαριστείτε για τον δρόμο που σας
άφησα να βαδίσετε πάνω στη γη, όταν θα έχει προσδώσει στην ψυχή σας την
ωριμότητα που επιτρέπει στο φως της Αγάπης να χυθεί μέσα σας σε πολύ μεγάλο
βαθμό, και να σας κάνει ανείπωτα ευτυχισμένους. Γι’ αυτό σηκώστε τo σταυρό σας
και ακολουθείστε Με, γιατί κάποτε τελειώνει η πορεία σας και τότε θα είσασθε
αληθινά ευδαίμονες.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 7533

27.2.1960
Ζωή που περνάει άσκοπα

Όταν έρχεσθε στη γη δεν έχετε συνείδηση του ποιος είναι ο σκοπός σας σε αυτή
την επίγεια ζωή. Σιγά-σιγά γνωρίζετε τον εαυτό σας και πρέπει τότε πια να διδαχθείτε
για το νόημα και το σκοπό της ύπαρξής σας. Όμως συνήθως αυτή η διδασκαλία
αφορά μόνο τη σωματική σας ευεξία. Συχνά πρέπει να περάσει πολύς καιρός ώσπου
να αντιληφθείτε ότι διαθέτετε μια πνευματική ζωή, ώσπου να σκεφθείτε για την ψυχή
σας και τις ανάγκες της. Αν έχετε διδαχθεί σωστά, αν δηλαδή το βλέμμα σας έχει
καθοδηγηθεί προς την πνευματική σας εξέλιξη, τότε μπορεί η ψυχή σας να στραφεί
και αυτή προς τα εκεί και να επιβάλλει τη θέλησή της. Τότε μπορείτε να ζείτε μία
πνευματική ζωή παράλληλα με την καθαρά σωματική, πράγμα που αποφέρει
ασύγκριτο πνευματικό όφελος στην ψυχή.
Αντίθετα ο άνθρωπος ο ποιος λαμβάνει υπ’ όψη του μόνο την επίγεια ζωή του, ο
οποίος καλύπτει τις ανάγκες του σώματος, αλλά δεν δίνει σημασία στην ψυχή του, θα
σημειώσει ελάχιστες πνευματικές επιτυχίες. Η πνευματική του ζωή θα αρχίσει μόνο
όταν συνειδητοποιήσει ότι το νόημα και ο σκοπός της ζωής στη γη δεν είναι απλά το
να αισθάνεται καλά το σώμα του. Μέχρι τότε όμως η ζωή κυλάει άσκοπα, και είναι
άχρηστη για την ψυχή και την πνευματική εξέλιξη του ανθρώπου. Ωστόσο ο καθένας
έχει την ευκαιρία να διαφωτισθεί σχετικά με το νόημα και το σκοπό της ύπαρξης.
Μόνο που μια τέτοια διαφώτιση δεν γίνεται συνήθως πιστευτή και τότε η ψυχή
υστερεί σημαντικά. Συχνά πρέπει να περάσει μεγάλο διάστημα ώσπου να αρχίσει ο
άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τη ματαιότητα των γήινων επιδιώξεων και να επιδιώξει
έναν άλλο, πνευματικό στόχο. Πρέπει όμως να διατηρήσει την ελευθερία του ως προς
τα που θα στρέψει τις σκέψεις και τη θέλησή του. Βέβαια θα του δίνεται πάντα
κάποια καθοδήγηση, αλλά εξαρτάται από τον ίδιο, αν αυτά τα μηνύματα τον βοηθούν
στη συνειδητοποίησή του, αν αποσπά οφέλη από τη γνώση που του προσκομίζεται.
Θα πρέπει να συνειδητοποιηθεί εθελοντικά, θα πρέπει απλά να θέλει να
εκπληρώσει το σωστό σκοπό της ζωής του. Σε αυτή την περίπτωση θα στραφεί από
μόνος του για συμπαράσταση προς τη Δύναμη, την οποία αναγνωρίζει ως ανώτερή
του. Και θα του δοθεί ανελλιπώς η βοήθεια για να αποκτήσει την κατάλληλη
επίγνωση και να ζήσει συνειδητά τη ζωή του στη γη. Γιατί στον άνθρωπο έχει δοθεί η
νοημοσύνη, μπορεί να συλλογισθεί, να αντιπαραθέσει τα υπέρ και τα κατά με τη
σκέψη του και να αποφασίσει. Και από την απόφασή του αποκλειστικά εξαρτάται αν
ζει μόνο εγκόσμια ή επιδιώκει και πνευματικούς στόχους.
Το αν σκέφτεται σωστά από εκεί και εμπρός εξαρτάται από τη θέληση του.
Ωστόσο θα του προσφέρεται διαρκώς η δυνατότητα να αποκτήσει σωστή επίγνωση
της Αλήθειας. Δεν θα μείνει αβοήθητος και θα έχει πάντα τη δυνατότητα να βρει και
να ακολουθήσει το σωστό δρόμο. Έτσι η ζωή του δεν θα είναι πλέον άσκοπη, παρά
θα μπορεί να ολοκληρώσει την πνευματική του εξέλιξη.
Σε τελευταία ανάλυση όμως, πάντα θα είναι αποφασιστική η θέλησή του, γιατί
αυτή είναι ελεύθερη και δεν επιτρέπεται να καθορισθεί η κατεύθυνση που θα πάρει.
Παρ’ όλα αυτά ο Θεός θα κάνει τα πάντα για να καθοδηγήσει αυτή τη θέληση ώστε
να στραφεί από μόνη της προς Αυτόν. Και τότε θα της προσφέρει κάθε βοήθεια για
να φθάσει στο στόχο που πρέπει.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8796

2.4.1964

Κάθε άνθρωπος πρέπει ν’ αποκτήσει με δική του ευθύνη τη γνώση για το Θεό
Θα σας το ξαναπώ ότι για ΜΕΝΑ δεν μετράει τίποτα το εξωτερικό, ότι ΕΓΩ
εκτιμώ μόνο αυτά που προέρχονται απ’ τα βάθη της καρδιάς σας. Αν πιστεύετε ότι
ΜΕ τιμάτε με τις τυπικές πράξεις λατρείας, ασκείτε μια μορφή ειδωλολατρίας, την
οποία πρέπει να εγκαταλείψετε για να ενωθείτε ακόμα πιο σφικτά με ΕΜΕΝΑ - για
να γίνει δυνατή η παρουσία ΜΟΥ στην καρδιά σας, η οποία είναι ανεξάρτητη από τα
εξωτερικά τυπικά και συνήθειες και γι’ αυτό μπορεί να γίνει μοναχά αισθητή εκεί
όπου μιλάει η καρδιά.
Σας το έχω πει επανειλημμένα ότι έχετε παραμορφώσει την αγνή διδασκαλία του
Ιησού, ότι την αναμείξατε με ανθρώπινες ιδέες. Και σ’ αυτές τις ανθρώπινες ιδέες
δίνετε μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι στο Ευαγγέλιο Μου - το οποίο περιλαμβάνει
μόνο τις δύο εντολές της Αγάπης - γιατί μόνο όποιος ζει μέσα στην Αγάπη έχει και
την εγγύηση ότι ζει σύμφωνα με τη διδασκαλία Μου. Όσο ευσυνείδητα λοιπόν και να
συμμορφώνεσθε με τις ανθρώπινες επιταγές που έχετε προσθέσει στο Ευαγγέλιο
Μου, αν λείπει η Αγάπη που ΕΓΩ σας δίδαξα, απ' την καρδιά σας, τότε αυτές οι
πράξεις είναι χωρίς καμιά αξία και δεν προσφέρουν κανένα κέρδος στην ψυχή σας.
Αντίθετα σας αποπροσανατολίζουν κιόλας, γιατί πιστεύετε ότι έχετε εκπληρώσει το
καθήκον σας απέναντι Μου.
Κάθε πράξη όμως που γίνεται επειδή την επιβάλλει το καθήκον, δεν έχει καμιά
απολύτως αξία, γιατί αποκλείει την ανθρώπινη θέληση. Και αν κάποιος
συμμορφώνεται από καθαρά δική του θέληση στις ανθρώπινες αξιώσεις, αυτές οι
πράξεις του δεν θα έχουν ποτέ την ευλογία που έχει ένα και μοναδικό έργο Αγάπης.
Όποιος όμως νοιώθει βαθειά Αγάπη για ΜΕΝΑ, στρέφει όλες τις σκέψεις του σε
ΜΕΝΑ, ΜΟΥ μιλάει απ’ την καρδιά του, και αυτό μπορεί να το κάνει κάθε στιγμή
και σε κάθε μέρος, χωρίς να χρειάζεται ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, χωρίς να χρειάζεται
ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, που πιο πολύ εμποδίζει παρά βοηθάει να ΜΟΥ στείλει τις
πιο ενδόμυχες σκέψεις του.
Σ’ όποιον δεν γνωρίζει και από άγνοια κάνει ό,τι κάνει, δεν μπορούν να
καταλογισθούν ευθύνες λόγω της άγνοιάς του. Όποιος όμως κατέχει την αλήθεια,
όποιος γνωρίζει πόσο ασήμαντες είναι μπροστά στα μάτια ΜΟΥ οι εξωτερικές
πράξεις και οι συνήθειες - ιδίως όταν παραπλανούν τις σκέψεις των ανθρώπων - θα
πρέπει να προσπαθεί να απαλλαγεί απ’ αυτές. Όλα τα εσωτερικά του βιώματα και
όλες του τις γνώσεις θα τις αξιοποιήσει μετατρέποντάς τες σε έργα Αγάπης και έτσι
το δέσιμο του μαζί ΜΟΥ, που έτσι κι αλλιώς μόνο μέσα στην καρδιά μπορεί να
πραγματοποιηθεί, θα γίνεται διαρκώς πιο στενό.
ΕΓΩ ο ίδιος ίδρυσα μεν επί της γης την Εκκλησία Μου, που είναι θεμελιωμένη
πάνω στο βράχο της πίστης, αλλά δεν ίδρυσα καμιά εξωτερική οργάνωση. Κι είναι
ολοφάνερο ότι αυτές που υπάρχουν δεν έχουν το σωστό δεσμό μαζί μου, γιατί
προσπαθούν να επιβληθούν μόνο προς τα έξω, ενώ το εσωτερικό του ανθρώπου που
αναζητεί επίμονα να βρει ΕΜΕΝΑ και την Αλήθεια, δεν το αγγίζουν και το αφήνουν
ανικανοποίητο. Ο Λόγος Μου μοναχά θάπρεπε να είναι το περιεχόμενο μιας
κοινότητας πιστών και εμπνευσμένοι από τα Λόγια Μου θάπρεπε οι άνθρωποι να
τηρούν τις εντολές της Αγάπης. Με την Αγάπη η πίστη τους θα ζωντάνευε και θα
ενώνονταν αδιάσπαστα μαζί ΜΟΥ. Έτσι γίνονται μέλη της Εκκλησίας που ίδρυσα
ΕΓΩ ο ίδιος επί γης.
Προσπαθώ να φέρω την Αλήθεια σ’ όλους τους ανθρώπους, λίγοι όμως την
δέχονται. Όποιος όμως τη δεχτεί, αποκτά σύντομα μια πολύ βαθειά Γνώση. Και
σύμφωνα μ’ αυτή τη Γνώση θα πρέπει να πάρει τις ευθύνες των πράξεών του, γιατί
κανένας δεν μπορεί να είναι "υπηρέτης δύο αφεντάδων". Όπου λοιπόν υπάρχει ένα
κατασκεύασμα το οποίο αντιμάχεται αυτή τη Γνώση, είναι προφανές ότι το έργο αυτό
γεννήθηκε με την επίδραση του Αντιπάλου Μου.

Κάθε εξωτερική πράξη που δίνει στους ανθρώπους μια εντελώς λανθασμένη
εντύπωση του τι είναι πραγματικά το θέλημα ΜΟΥ είναι απόδειξη γι’ αυτό το
πράγμα. Και ο άνθρωπος που γνωρίζει πια αυτήν την πραγματικότητα, πρέπει να
απαλλαγεί από τις εξωτερικές πράξεις που είναι έργο του Αντιπάλου Μου.
Όποιος δεν μπορεί να δεχτεί την Αλήθεια που ΕΓΩ του προσφέρω, είτε γιατί του
λείπει η Αγάπη μέσα του, είτε λόγω του χαμηλού βαθμού ωριμότητας που έχει, είναι
ευνόητο ότι δεν θα θέλει να εγκαταλείψει την πλάνη του. Αυτός όμως που γνωρίζει
την Αλήθεια διακρίνει την πλάνη και ξέρει ότι η πλάνη είναι λανθασμένη διδασκαλία,
δηλαδή έργο του Αντίθεου. Όταν λοιπόν ο γνώστης υπακούει σ’ αυτές τις γήινες
αξιώσεις, αυτό δεν είναι "θεία λειτουργία", απλά και μόνο μία γήινη υπόθεση στην
οποία συμμετέχει επειδή τον νοιάζει τι θα πουν και τι θα σκεφθούν οι συνάνθρωποι
του. Τους συνανθρώπους μας όμως θα πρέπει να τους κατευθύνουμε στην Αλήθεια
και όχι να τους ενισχύουμε στην πλάνη τους.
Αναμφισβήτητα είναι πολύ δύσκολο να αντιταχθεί κανείς στην παράδοση, και
έχει ελάχιστες προοπτικές επιτυχίας, γιατί μόνο λίγοι θα απαγκιστρωθούν από την
συνήθεια, επειδή ο πόθος τους για την Αλήθεια είναι ακόμα ιδιαίτερα ισχυρός μέσα
τους. Όμως ΕΓΩ δεν μπορώ να κάνω συμβιβασμούς. Μπορώ μόνο να σας δώσω
καθαρές εξηγήσεις για το τι είναι πλάνη και τι είναι Αλήθεια και εσείς πρέπει να
αποφασίσετε μόνοι σας και να πράξετε σύμφωνα με την απόφασή σας.
Αναλογισθείτε ότι είναι ένα ασυνήθιστο δώρο της Ευσπλαχνίας Μου ότι σας
καθοδηγώ στην ανόθευτη Αλήθεια - ότι ναι μεν κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει
αυτό το δώρο, αλλά ότι είναι συνάμα μια μεγάλη πράξη Αγάπης από πλευράς Μου,
όταν το Πνεύμα Μου μιλάει τόσο δυνατά μέσα σ’ έναν άνθρωπο, έτσι που να
υποχρεώνεται να καταλάβει ότι ανάλογα με το πόσο διψάει για την Αλήθεια, θα τη
λάβει από ΕΜΕΝΑ. Και αυτό το δώρο της Ευσπλαχνίας μπορεί μόνο να αξιοποιηθεί
όταν ο άνθρωπος αποδεχτεί την Αλήθεια και τη μεταδώσει και σ’ αυτούς που είναι
ακόμα δεμένοι στις παραδοσιακές ή οργανωτικές επιταγές. Μόνο όταν κάποιος
αποδεσμευθεί από αυτές τις επιταγές, είναι ελεύθερος και από τον Αντίπαλο Μου.
Αλλιώς υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο Αντίπαλος να προσπαθεί να τον ξανακερδίσει
και να αδυνατίσει τη θέλησή του - αν και ΕΓΩ δεν εγκαταλείπω ποτέ τον άνθρωπο
που έχει αποφασίσει να Μου αφοσιωθεί. Γιατί ΕΓΩ δεν αφήνω κανένα άνθρωπο στα
χέρια του Αντιπάλου Μου, που έχει αποφασίσει στα σοβαρά και έχει διαλέξει
ΕΜΕΝΑ.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8254

27.8.1962

Πώς θα καταλάβετε τη λειτουργία του πνεύματος
Η γνώση που παίρνετε εσείς οι άνθρωποι μεσ’ από ένα επιλεγμένο από Εμένα
φερέφωνο, προέρχεται από Εμένα τον Ίδιο, την Αιώνια Αλήθεια, και συνεπώς πρέπει
να είναι επίσης αλήθεια. Με καλή θέληση θα αναγνωρίσετε ότι πρόκειται για μια
απευθείας Αποκάλυψή Μου, δεδομένου ότι η μετάδοση πνευματικών γνώσεων σε
τέτοια έκταση, πιστοποιεί μια ασυνήθιστη ικανότητα, μια ικανότητα την οποία ο
άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει από μόνος του. Αντίθετα μαρτυρεί τη δράση
μιας Δύναμης, η οποία κατέχει από μόνη της αυτή τη Γνώση και έχει τη δυνατότητα
να τη μεταδώσει στους ανθρώπους. Είναι το πνεύμα που προέρχεται από το Θεό το
οποίο μιλάει μέσα στον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, το πνεύμα που έχει μέσα του ο
άνθρωπος, το οποίο είναι μόνιμα συνδεδεμένο με το ΠΝΕΥΜΑ του ΠΑΤΕΡΑ,
διδάσκει τον άνθρωπο από μέσα του. Συνεπώς δεν πρόκειται για μια διδασκαλία που
γίνεται από τον ένα άνθρωπο στον άλλο, παρά για μια δική Μου Αποκάλυψη, όπως

εξάλλου είχα υποσχεθεί στους ανθρώπους όταν βάδιζα στη γη. Κανένας άνθρωπος
δεν μπορεί να ισχυρισθεί ότι μπορεί να διεισδύσει από μόνος του στην Αλήθεια με τη
νοημοσύνη του. Και γι’ αυτό το λόγο συχνά αμφισβητούνται πνευματικές γνώσεις οι
οποίες πηγάζουν από Εμένα τον Ίδιο. Διότι όσο ο άνθρωπος δεν έχει αφυπνίσει το
πνεύμα του, δεν μπορεί να συλλάβει μια τέτοια εκδήλωση του Πνεύματος, η οποία
αποδεικνύει ότι αποκαλύπτομαι Εγώ ο Ίδιος στους ανθρώπους για να τους δώσω την
καθαρή Αλήθεια.
Μόνο η ίδια η Αιώνια Αλήθεια μπορεί να προσφέρει την Αλήθεια. Σε εσάς τους
ανθρώπους μόνο εναπόκειται να εξετάζετε καθεμία πνευματική γνώση χωριστά για
να εξακριβώσετε αν είναι όντως Αλήθεια που προέρχεται από το Θεό. Δεν υπάρχουν
ποτέ αποδείξεις για τις πνευματικές γνώσεις. Ο άνθρωπος όμως που διδάσκεται από
μέσα του, δεν χρειάζεται εξωτερικά βοηθήματα ούτε πληροφόρηση από τους
συνανθρώπους τους. Θα πάρει ένα άπλετο φως από τις εσωτερικές διδασκαλίες και
μόνο. Θα αναγνωρίσει ότι η γνώση που του παρέχεται είναι αλήθεια. Γιατί στο κάθε
φερέφωνο με το οποίο μεταφέρω την Αλήθεια στη Γη, δίνω ταυτόχρονα την κριτική
ικανότητα και την πλήρη κατανόηση για όλα όσα αφορούν την πνευματική σφαίρα,
τα οποία δεν μπορούν να ερμηνευθούν ή να εξηγηθούν από τη γήινη σκοπιά. Με
άλλα λόγια αυτά τα οποία πρέπει και μπορούν να γίνουν πιστευτά, διότι αποπνέουν
Σοφία. Και έτσι προσδίδουν διαυγή συνείδηση και εκτεταμένη γνώση σε όποιον
αποδέχεται αυτές τις Αποκαλύψεις. Όταν οι άνθρωποι ανταλλάσουν τις απόψεις τους
μεταξύ τους, δεν είναι εξασφαλισμένοι ότι δεν κάνουν λάθη, γιατί όπου
δραστηριοποιείται η ανθρώπινη νοημοσύνη, μπορεί να παρεισφρύσουν και λάθη,
χάρη στην παρεμβολή του αντίθεου. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πεισθούν ποτέ
απόλυτα για την Αλήθεια. Όμως Εγώ θέλω οι άνθρωποι να γνωρίζουν την Αλήθεια,
επειδή μόνο μέσα από την Αλήθεια μπορούν να γίνουν μακάριοι. Η μετάδοση της
Αλήθειας μπορεί να γίνει μόνο μέσα από ένα παιδί Μου στη γη που Με υπηρετεί
εθελοντικά και που μέσα του μπορεί να εισρέει το Πνεύμα Μου. Και εσείς οι
άνθρωποι μπορείτε να είσθε βέβαιοι ότι σας μιλά η ίδια η "Αιώνια Αλήθεια", ότι σας
μεταδίδει εκτεταμένες γνώσεις τις οποίες δεν μπορείτε να αποκτήσετε ποτέ παρά
μόνο μέσα από το Πνεύμα Μου.
Το γεγονός ότι αμφισβητείται συνέχεια πως ΕΓΩ σας αποκαλύπτομαι, είναι
απόδειξη ότι οι άνθρωποι βρίσκονται ακόμη πολύ μακριά Μου. Είναι απόδειξη ότι οι
ίδιοι δεν έχουν κανένα πια δεσμό μαζί Μου και γι’ αυτό το πνεύμα τους βρίσκεται
στο σκοτάδι. Πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία επιδιώκει να τους κρατήσει ο
αντίπαλος Μου, ώστε να μη Με αναγνωρίζουν και στρέφονται προς Εμένα. Ξέρω
όμως παράλληλα, πόσο απαραίτητη είναι η Αλήθεια για τους ανθρώπους. Ξέρω πως
πορεύονται σε λανθασμένους δρόμους, όσο δεν τους διδάσκω Εγώ ο Ίδιος, που τους
φανερώνω ολόκληρη την Αλήθεια και τους εξηγώ το νόημα και το σκοπό της
επίγειας ζωής τους. Κι επειδή ποθώ να επιστρέψουν κοντά Μου, τους δείχνω το
δρόμο που τους οδηγεί σ’ Εμένα. Τους μεταδίδω μια αληθινή γνώση χάρη στην οποία
οδηγούνται από το σκοτάδι της νύχτας στο Φως της ημέρας.
Η Αλήθεια μπορεί να προέλθει μόνο από Εμένα, το Θεό σας. Γι’ αυτό το λόγο θα
πρέπει εσείς οι άνθρωποι να τη ζητήσετε από Εμένα, διότι θα πρέπει να
ενεργοποιηθεί η ελεύθερη θέλησή σας και να ζητήσει την Αλήθεια, γιατί τότε ο
άνθρωπος αναζητά Εμένα τον Ίδιο. Και δεν πρόκειται να αρνηθώ κανέναν, από
κάνεναν άνθρωπο δεν θα αποκρύψω την Αλήθεια, όταν την επιθυμεί πραγματικά.
Εφόσον οι άνθρωποι θέλουν να ξεφύγουν από το σκοτάδι, εφόσον αναζητούν την
Αλήθεια, θα γνωρίσουν πότε τους αποκαλύπτομαι Ενώ ο Ίδιος. Και θα ξέρουν ότι δεν
σας μεταδίδω άλλο από την αγνή Αλήθεια, έτσι και έχετε την καλή θέληση γι’ αυτή.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 8228

30.7.1962

Πώς να εξετάζετε τις αποκαλύψεις
Να είσαστε βέβαιοι εσείς οι άνθρωποι, ότι σας στέλνω επανειλημμένα την
αλήθεια για τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο, γιατί Αυτόν τον θεϊκό
Λυτρωτή, θα πρέπει να Τον γνωρίσετε και να Τον αναγνωρίσετε σαν τον ΥΙΟ ΤΟΥ
ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΑ του κόσμου, ο οποίος έκρυβε μέσα Του Εμένα τον Ίδιο. Δεν
μπορούν προφανώς να σας δοθούν αποδείξεις για το τι αποστολή είχε να εκπληρώσει
στη γη. Ωστόσο θα σας μεταδώσω ΕΓΩ ο Ίδιος μέσα από το Πνεύμα Μου την
αληθινή, σχετική γνώση και αυτό μπορείτε να το δείτε σαν απόδειξη. Γιατί ό,τι δεν
μπορεί να αποδειχθεί ιστορικά, αυτό σας το διδάσκει το Πνεύμα Μου.
Γι’ αυτό να ξέρετε ότι είμαι ΕΓΩ ο Ίδιος ο οποίος σας το αποκαλύπτει, μπορείτε
λοιπόν να εξετάσετε με ήσυχη τη συνείδηση αυτή την αποκάλυψη. Γιατί όποτε σας
δίνονται διευκρινίσεις νια τον Ιησού Χριστό και το λυτρωτικό Του έργο, είναι το
Πνεύμα από το Θεό που σας τις προσφέρει και το οποίο μπορεί να πει μόνο την
Αλήθεια.
Έχετε το δικαίωμα να εξετάζετε την προέλευση κάθε πνευματικής γνώσης και
Εγώ ο Ίδιος σας έδωσα το κριτήριο με το οποίο θα το κάνετε. Γιατί σε καμία
περίπτωση δεν θα ομολογήσει ένα αντίθεο πνεύμα ότι ο Ιησούς Χριστός
ενσαρκώθηκε νια τη λύτρωση σας. Εφόσον λοιπόν έχετε την απόδειξη αυτή ότι είναι
το "Πνεύμα Θεού" που εκδηλώνεται, μπορείτε τότε να δεχθείτε σαν αλήθεια και όλα
τα άλλα που σας αποκαλύπτει αυτό το Πνεύμα.
Το ότι ενεργώ μέσα από έναν άνθρωπο, με το να του μεταδίδω με σαφή τρόπο το
Λόγο Μου, δεν μπορεί να εξηγηθεί ή να ερμηνευθεί σαν προϊόν της δικής του
νόησης. Αλλά ακόμη λιγότερο μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν ενέργεια του αντιπάλου
Μου. Γιατί σε αυτή την περίπτωση αποδεικνύεται απλά ότι οι ίδιοι άνθρωποι δεν
αναγνωρίζουν τη φωνή του Πατέρα τους, και ότι δεν ανήκουν σε αυτούς που Μου
αφοσιώνονται ολοκληρωτικά. Παρά είναι απόδειξη ότι οι ίδιοι λειτουργούν ακόμη
πολύ εγκεφαλικά, γιατί αλλιώς θα συναισθάνονταν ότι είμαι Εγώ, ο προαιώνιος
Πατέρας τους που τους απευθύνει το Λόγο. Διότι όταν ο Λόγος Μου φθάνει σε μία
ανθρώπινη καρδιά, είτε άμεσα είτε μέσω των απεσταλμένων Μου, έχει πάντα
αποτέλεσμα. Αγγίζει την κάθε καρδιά, εφόσον αυτή είναι ανοικτή και πρόθυμη να Με
ακούσει, πράγμα που σημαίνει ότι ο άνθρωπος Με ακούει χωρίς προκαταλήψεις Είναι
δηλαδή πρόθυμος να το φωτίσω με το Πνεύμα Μου, με το Φως της Αγάπης Μου.
Όταν όμως κανείς εξετάζει μόνο εγκεφαλικά τις πνευματικές γνώσεις που του
προσφέρω, τότε είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωρίσει τη Φωνή του Πατέρα του.
Γιατί η Φωνή αυτή δεν μπορεί να αγγίξει την καρδιά του, η οποία είναι η μόνη ικανή
για μια τέτοια έρευνα. Δεν πρέπει να πιστεύετε τυφλά και να υιοθετείτε κάτι το οποίο
απορρίπτετε μέσα σας. Ωστόσο δεν θα έχετε ποτέ το συναίσθημα της απόρριψης όταν
σας μεταδίδουν τις Αποκαλύψεις Μου, με την προϋπόθεση ότι θέλετε πραγματικά να
σας μιλήσω ΕΓΩ ο Ίδιος. Τουναντίον θα σας αγγίξουν τόσο βαθιά τα Λόγια Μου,
που δεν θα θέλετε πια να κάνετε χωρίς αυτά Θα είσαστε παράλληλα εντελώς
πεπεισμένοι για την Αλήθεια τους, γιατί θα συναισθάνεστε Εμένα τον Ίδιο μέσα τους.
Οι θεϊκές Αποκαλύψεις θα έχουν πάντα σαν περιεχόμενο την ενανθρώπιση του
ΘΕΟΥ μέσα στον ΙΗΣΟΥ και το λυτρωτικό Του έργο. Αυτή είναι η σαφέστερη
απόδειξη νια την αλήθεια, γιατί ποτέ δεν θα σας το κάνει γνωστό ο αντίπαλος Μου,
ότι ο Ιησούς Χριστός θυσιάστηκε για εσάς στο σταυρό και ότι ΕΓΩ ο Ίδιος επετέλεσα
μέσα από Αυτόν το έργο της σωτηρίας.
Ποτέ ο αντίπαλος Μου δεν θα προσπαθήσει να σας πείσει να πιστέψετε στον
Ιησού. Και ποτέ δεν θα σας κηρύξει την Αγάπη, η οποία είναι επίσης πάντα βασικό
συστατικό των Αποκαλύψεων Μου. Γιατί η Αγάπη μοναχά σας ενώνει μαζί Μου, ενώ
αυτός επιδιώκει να εμποδίσει οτιδήποτε μπορεί να πραγματοποιήσει αυτή την ένωση.

Θα πρέπει να γνωρίζετε την υπόστασή του, που είναι όλο μίσος και επιδιώκει να
σας εξοντώσει. Από αυτό θα αναγνωρίσετε τη δράση του, ότι κάνει τα πάντα για να
μειώσει τις θεϊκές Αποκαλύψεις Μου και να συσκοτίσει το πνεύμα σας, ώστε να μην
μπορείτε να Με αναγνωρίσετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να απευθυνθείτε σε
ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο για να φωτίσω το πνεύμα σας. Κι Εγώ θα σας βοηθήσω στ’
αλήθεια, θα μετατρέψω κάθε ασάφεια που έχετε μέσα σας σε φωτεινή γνώση, αρκεί
να το επιθυμείτε πραγματικά. Ο αντίπαλος Μου προσπαθεί πάντα να προκαλέσει
σύγχυση και το επιτυγχάνει μόνο εκεί όπου δεν επικρατεί ακόμη ο πόθος για την αγνή
Αλήθεια. Όπου όμως υπάρχει αυτός ο πόθος εκεί έχει χάσει κάθε δύναμη. Γιατί ΕΓΩ
ο Ίδιος ακτινοβολώ εκεί το Φως και ετούτο αγγίζει ευεργετικά τον καθένα που θέλει
να το βρει.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7834

23.2.1961

Η τυφλή πίστη δεν έχει καμία αξία
Ο άνθρωπος πρέπει βέβαια να πιστεύει, αλλά δεν πρέπει να πιστεύει τυφλά.
Οφείλει να πάρει νοητικά θέση απέναντι στο καθετί που του ζητούν να πιστέψει, και
τότε να αφήσει την καρδιά του να αποφασίσει αν θα το απορρίψει ή θα το αποδεχθεί.
Αυτό είναι το μόνο που απαιτώ από τον άνθρωπο, αλλά δεν Με ικανοποιεί μια τυφλή
πίστη. Γιατί το να απαιτεί κανείς τυφλή πίστη, σημαίνει άσκηση βίας και
εξαναγκασμού πάνω στη θέληση του ανθρώπου, ενώ Εγώ την έχω αφήσει απόλυτα
ελεύθερη.
Αρκεί να σκέφθεσθε πάντοτε την ελεύθερη βούληση των ανθρώπων και τότε θα
αναγνωρίζετε αμέσως αν μία διδασκαλία προέρχεται από Εμένα.
Γιατί Εγώ σας έχω δώσει πλήρη ελευθερία. Δεν σας έδωσα καμία εντολή, εκτός
από τις δύο εντολές της Αγάπης. Αλλά και η εκπλήρωση αυτών των εντολών
προϋποθέτουν την ελευθερία της θέλησης.
Η μόνη Μου επιθυμία είναι να σας οδηγήσω στη μακαριότητα, γι’ αυτό σας
προσφέρω επανειλημμένα το Λόγο Μου. Σας διδάσκω και σας κάνω προσιτή μια
πνευματική αλήθεια, και πάλι παραμένετε ελεύθεροι να την πιστέψετε ή όχι. Ωστόσο
θα πρέπει να λάβετε θέση, θα πρέπει να κάνετε κάποιες σκέψεις και να έχετε την
καλή θέληση να αναγνωρίσετε και να αποδειχτείτε το σωστό.
Δεν απαιτώ να πιστέψετε τυφλά ό,τι σας αποκαλύπτει ο Λόγος Μου. Όμως
απαιτώ να ελέγχετε πριν κρίνετε. Μετά από ένα επισταμένο έλεγχο θα αναγνωρίσετε
ότι είναι αλήθεια αυτά που σας προσφέρονται, και δεν θα πιστεύετε πλέον τυφλά.
Όμως δεν μπορώ να απαλλάξω τους ανθρώπους για το ότι υιοθέτησαν χωρίς έλεγχο
κάποιες πνευματικές γνώσεις και τώρα τις υποστηρίζουν ανεπιφύλακτα. Ωστόσο με
λίγη σοβαρή σκέψη θα είχαν οπωσδήποτε καταλάβει ότι είναι αναλήθειες.
Πάρα πολλοί άνθρωποι αρκούνται σε αυτά που διδάχθηκαν παραδοσιακά. Ακόμη
και το να σκεφτούν γύρω από αυτά τα πράγματα, το θεωρούν σαν σφάλμα, γιατί έτσι
τους έχουν διδάξει. Πώς όμως θα δικαιολογηθούν μια μέρα; Ο κάθε άνθρωπος έχει
λάβει από Εμένα το χάρισμα του νου, το χρησιμοποιεί όμως άραγε; Γιατί ελέγχει την
αξία των επίγειων πραγμάτων, αλλά παραμελεί τον έλεγχο των πνευματικών;
Γιατί αδιαφορεί τόσο πολύ για τη σωτηρία της ψυχής του, ώστε να μην
αναρωτιέται και να μην αγωνιά καθόλου, αν είναι όντως αλήθεια αυτά που του
προσφέρουν; Γιατί δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την Αλήθεια;
Γιατί αληθινά, όποιος ποθεί να βρει την Αλήθεια, δεν πορεύεται στο σκοτάδι. Κι
όμως, αυτή η αδιαφορία είναι διαδεδομένη όπου κανείς υιοθετεί κάθε πνευματική
γνώση ανεπιφύλακτα και χωρίς έλεγχο, επειδή αυτή η γνώση προέρχεται από μια

συγκεκριμένη πηγή και ακριβώς αυτή η πηγή δεν πηγάζει από ΕΜΕΝΑ, γιατί
διαφορετικά ο άνθρωπος θα γνώριζε την Αλήθεια και θα αναγνώριζε αμέσως τα
λάθη, μόλις θα λάμβανε θέση απέναντι σε αυτά τα θέματα.
Εσείς όμως υιοθετείτε τα πάντα ασυλλόγιστα και πιστεύετε τυφλά. Έτσι ενισχύετε
την εξουσία εκείνου που είναι ο αντίπαλος Μου, ο οποίος θέλει να σας σπρώξει ή να
σας κρατήσει στο σκοτάδι. Έχετε υποταχθεί σε μία οργάνωση, όχι όμως σε ΕΜΕΝΑ,
που θέλω να σας οδηγήσω αληθινά στο Φως. Η θέλησή σας είναι ελεύθερη. Για αυτό
το λόγο δεν χρησιμοποίησα βία ποτέ, παρά σας άφησα πάντα να αποφασίσετε μόνοι
σας. Όμως αν ΜΕ αναζητάτε στα σοβαρά, τότε σας βοηθάω να ΜΕ βρείτε και σας
ανάβω ένα άπλετο φως το οποίο σας φανερώνει τη δράση του αντιπάλου Μου.
Και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει αυτό το φως, αρκεί να το αποζητά. Η
απαραίτητη προϋπόθεση ωστόσο είναι να θέλει ειλικρινά να απελευθερωθεί από τον
αντίπαλο Μου, πράγμα που απαιτεί ένα στενό δεσμό μαζί ΜΟΥ. Ρωτήστε λοιπόν τον
εαυτό σας, εσείς που πιστεύετε τυφλά, όπως σας έμαθαν να πιστεύετε, αν αισθάνεσθε
την ακαταμάχητη παρόρμηση να ενωθείτε μαζί ΜΟΥ.
Κανένας από όσους αναζήτησαν αυτή τη στενή ένωση μαζί ΜΟΥ δεν έμεινε με
άδεια χέρια, γιατί φανερώνομαι στον καθένα και του χαρίζω ένα φως που του φέγγει
παραπέρα. Διότι το ότι ΜΕ αναζητά, σημαίνει πως έχει αγάπη μέσα του, πράγμα που
του αποκομίζει σύντομα και τη σωστή γνώση.
Έτσι θα μπορεί να ξεχωρίζει το λάθος από την Αλήθεια και δεν θα πιστεύει
τυφλά. Ο σύνδεσμος μαζί Μου θα τον απελευθερώσει από τον αντίπαλο Μου, ώστε
αυτός να μην έχει πια τη δυνατότητα να κρατήσει στο σκοτάδι ετούτο τον άνθρωπο,
τον οποίο άγγιξε μια φορά το Φως. Γιατί το Φως τον έκανε ευτυχισμένο και ο πόθος
του για το Φως μεγάλωσε ακόμη περισσότερο. Κι αυτός ο άνθρωπος θα απαλλαγεί
από την επιρροή εκείνων που αυτοπαρουσιάζονται ως οι "αλάθητοι αντιπρόσωποι
Μου επί της γης", που όμως δεν κατέχουν οι ίδιοι την Αλήθεια και γι’ αυτό δεν
μπορούν να την προσφέρουν παρακάτω. Εξασκούν πνευματική βία πάνω στους
πιστούς τους, πράγμα που σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο Θέλημά Μου.
Ο σκοπός της ζωής στη γη είναι ο άνθρωπος να αποφασίσει ελεύθερα, εκείνη η
πλευρά όμως τον εμποδίζει να το κάνει.
Αμήν

7.1.1962
Είναι Αλήθεια αυτά που πιστεύετε;
Αν θέλει κανείς να βρει την Αλήθεια θα την βρει, πόσο σπάνια όμως είναι μια
τέτοια ακλόνητη θέληση! Οι άνθρωποι δέχονται ασυλλόγιστα ό,τι τους προσφέρεται
ως αλήθεια και σ' αυτό προσαρμόζουν τις σκέψεις τους, βρίσκονται δηλαδή στο φως
ή στο σκοτάδι ανάλογα με τις γνώσεις που τους έχουν προσφερθεί. Μόνο η καθαρή
Αλήθεια μπορεί να χαρίσει το Φως, ενώ η πλάνη σκοτεινιάζει πάντα το πνεύμα!
Πρόκειται εδώ για πνευματικές γνώσεις, και όχι για ανθρώπινες, οι οποίες
μπορούν μεν να επαληθευθούν με αποδείξεις, αλλά δεν έχουν καμία επιρροή στην
ψυχική ζωή του ανθρώπου. Και η ζωή στην γη δόθηκε στον άνθρωπο για να ωριμάσει
η ψυχή του Γι’ αυτό να αναζητάτε μόνο την καθαρή αλήθεια και είναι σίγουρο ότι θα
τη βρείτε! Ποιος όμως σας εγγυάται ότι αυτά που σας παρουσιάζουν σαν αλήθεια
είναι πραγματικά η Αλήθεια;
Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να το θέτετε πάντα. Πρέπει να γνωρίζετε ότι
υπάρχουν πολλές πνευματικές κατευθύνσεις και όλες πρεσβεύουν πως οι δικές τους
αλήθειες είναι η Αλήθεια και όλες διδάσκουν κάτι διαφορετικό. Η Αλήθεια όμως

είναι μόνο μία. Δεν πρέπει λοιπόν να πιστεύετε "χωρίς ενδοιασμούς" κανέναν, αλλά
να απευθύνεσθε πάντα στην "Ανώτατη Αρχή" στην ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ!
Πρέπει να απευθύνεσθε σ’ ΑΥΤΟΝ που στέκει πάνω απ’ όλα, ο ΟΠΟΙΟΣ
εδημιούργησε τα πάντα, ΑΥΤΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ είναι τέλειος και παντογνώστης και η
ΙΔΙΑ Η ΑΓΑΠΗ. Ο ΟΠΟΙΟΣ θέλει να προσφέρει φως, σε σας, τα πλάσματά Του,
γιατί σας αγαπάει. ΑΥΤΟΣ που αληθινά δεν δημιούργησε τους ανθρώπους με
σκοτισμένο το πνεύμα τους, αλλά και δεν τους εμπόδισε όταν με την ελεύθερη
θέλησή τους στράφηκαν προς το σκοτάδι και ακολούθησαν τον άρχοντα του σκότους,
τον Εωσφόρο, στο βασίλειό του.
Ο ΘΕΟΣ, ΑΥΤΟΣ που σας έδωσε την ζωή όμως, δεν θέλει να μείνετε στο
σκοτάδι! ΑΥΤΟΣ θέλει να σας δώσει φως και μπορείτε να το πάρετε από τα χέρια
Του ανά πάσα στιγμή. Ανά πάσα στιγμή είναι πρόθυμος να φωτίσει τις σκέψεις σας
και να σας δώσει καθαρές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που σας απασχολούν για όλα τα πνευματικά θέματα, για τον λόγο της ύπαρξής σας και τον σκοπό της ζωής
σας.
Και όταν είναι η ΙΔΙΑ Η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ που σας διδάσκει, δεν μπορεί παρά
να σας μεταδώσει την πιο καθαρή Αλήθεια - και τότε μπορείτε να πιστεύετε χωρίς
ενδοιασμούς. Θα ξέρετε με σιγουριά ότι βρίσκεσθε μέσα στην Αλήθεια. Μπορείτε να
είσθε βέβαιοι ότι θα λάβετε την Αλήθεια αν την επιθυμείτε πραγματικά. Τούτη είναι n
πρώτη προϋπόθεση, γιατί αν ο άνθρωπος πιστεύει όντως ότι ο ΘΕΟΣ είναι η ΑΙΩΝΙΑ
ΑΛΗΘΕΙΑ, τότε οφείλει να απευθυνθεί σ’ ΑΥΤΟΝ τον ΙΔΙΟ και να ΤΟΝ
παρακαλέσει να τον οδηγήσει στην Αλήθεια. Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος
ανοίγεται συνειδητά στην λάμψη του φωτός και αποκαθιστά τον δεσμό με τον Θεό.
Αυτός ο δεσμός που είναι ο στόχος και ο σκοπός συνάμα της επίγειας ζωής,
διακόπηκε κάποτε εθελοντικά και γι' αυτό τα όντα έπεσαν στα απύθμενα βάθη, στο
έρεβος.
Έτσι λοιπόν ανοίγεται συνειδητά ο άνθρωπος και αφήνει να λάμψει μέσα του η
Αγάπη του Θεού, πράγμα που σημαίνει πως από το σκοτάδι περνάει στο φως και
αποκτάει γνώσεις στις οποίες μέχρι τότε δεν είχε καμία πρόσβαση. Μπορείτε να
είσαστε βέβαιοι ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβεί και ότι όντως συμβαίνει. Και
μπορείτε ακόμα να πιστέψετε ότι κάθε άνθρωπος είναι σε θέση να την ζήσει. Απαιτεί
όμως προϋποθέσεις που δεν μπορεί να εκπληρώσει ο καθένας, γι’ αυτό δεν μπορούν
όλοι να λάβουν απευθείας Μόνοι τους την Αλήθεια από τον Θεό, μπορούν όμως να
την λάβουν έμμεσα. Γιατί ειλικρινά, όποιος αναζητάει την Αλήθεια, θα την λάβει.
Αλλά ο καθένας μπορεί να διαμορφώσει τον εαυτό του έτσι που να μπορεί να
λάβει απ’ ευθείας την Αλήθεια αν εφαρμόζει στην ζωή του την αγάπη για τον
πλησίον χωρίς καμιά ιδιοτέλεια. Έτσι ζωντανεύει το πνεύμα μέσα του που είναι
κρυμμένο μέσα στον κάθε άνθρωπο, και που η Αγάπη το κάνει να μιλήσει και να
εκφρασθεί. Αυτό το πνεύμα, όντας η συμμετοχή και η παρουσία του Θεού μέσα στον
άνθρωπο, γνωρίζει τα πάντα και γι’ αυτό μπορεί να διδάξει τον καθένα "από μέσα
του".
Γι’ αυτό πάρτε τον δρόμο που οδηγεί στην "Ανώτατη Αρχή" και μην αρκείσθε σ’
αυτά που σας προσφέρουν οι άνθρωποι - ακόμα και αν πιστεύουν ότι εκπροσωπούν
την αλήθεια. Αν η Αλήθεια είχε όντως βρει το δρόμο της μέσα στους ανθρώπους δεν
θα υπήρχε τέτοιο σκοτάδι πάνω στη γη. Είναι όμως πασιφανές ότι επικρατεί βαθύ
σκοτάδι, αλλιώς στην γη θα υπήρχε αρμονία και ειρήνη. Συμβαίνει όμως το αντίθετο.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7629

22.6.1960

Αν κανείς επιθυμεί ειλικρινά την Αλήθεια, είναι σίγουρο ότι θα τη βρει

Θα πρέπει να καταλάβετε ότι αρκεί η ειλικρινής επιθυμία για την Αλήθεια για να
μπορεί να τη λάβει κανείς. Ωστόσο αυτή η ειλικρινής επιθυμία είναι σπάνια, παρόλο
που ο καθένας ισχυρίζεται πως αναζητά την αλήθεια. Κι όμως είναι απλά ένας τρόπος
του λέγειν που οι άνθρωποι συνηθίζουν, χωρίς να το σκέφτονται ιδιαίτερα. Γιατί ο
πόθος για την Αλήθεια θα πρέπει να ξυπνήσει στα βάθη της καρδιάς του κάθε
ανθρώπου και να μην τον αφήνει πια σε ησυχία. Δεν θα πρέπει να φοβάται τίποτα
άλλο τόσο πολύ, όσο τον κίνδυνο να υποπέσει σε πλάνη. Και γι’ αυτό θα πρέπει να
στραφεί σ’ Εμένα μέσα από την καρδιά του και να Με παρακαλέσει να του δώσω την
Αλήθεια, και η Αλήθεια θα του δοθεί.
Όταν όμως κάποιος έχει αγκιστρωθεί στη γνώση που έχει πάρει, χωρίς να έχει
ελέγξει ποτέ στα σοβαρά κατά πόσον είναι αληθινή, τότε δύσκολο να του προσφέρει
κανείς την Αλήθεια, όταν αυτή δεν συμφωνεί με αυτά που ξέρει.
Γιατί όσο δεν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει αυτά που ξέρει και να τα
ανταλλάξει με την καθαρή Αλήθεια, αντιστέκεται και αντιδρά. Σε αυτή την
περίπτωση του λείπει η εσωτερική αναζήτηση της αλήθειας. Ως εκ τούτου θα είναι
ανίκανος να προβεί σε κάποιο έλεγχο, εφόσον δεν ζητά από ΕΜΕΝΑ να του φωτίσω
το πνεύμα του, ώστε να μπορεί να κρίνει σωστά.
Γι’ αυτό το λόγο δεν είναι πάντα δυνατό να φθάσει η αγνή Αλήθεια στη γη, γι’
αυτό το λόγο υπάρχει ένα τεράστιο πνευματικό υλικό που θεωρείται σαν αληθινό,
χωρίς να δικαιούται αυτό το χαρακτηρισμό. Παρ’ όλ’ αυτά παρουσιάζεται σαν
αλήθεια ιδίως μάλιστα όταν προέρχεται από το πνευματικό βασίλειο, επειδή κανείς
πιστεύει ότι είναι εγγυημένα αλήθεια αυτά που μαθαίνει από εκεί.
Ωστόσο, ενώ η ειλικρινής επιθυμία του παραλήπτη για την Αλήθεια είναι η
προϋπόθεση για να τη λάβει, εν τούτοις, η "προέλευση από το πνευματικό βασίλειο"
δεν αποτελεί καμία εγγύηση ότι είναι αληθινά αυτά που φθάνουν στη γη.
Αντίθετα είναι πάντα απαραίτητο να γίνεται ένας σοβαρός έλεγχος. Αυτός ο
έλεγχος θα πρέπει να διεξάγεται μαζί ΜΟΥ, δηλ. με τη συμπαράστασή Μου. Γιατί
και το πνευματικό Βασίλειο εμπεριέχει οντότητες οι οποίες ανήκουν ακόμη στο
σκοτάδι. Ή επειδή και οι ίδιες είναι ακόμη ατελείς, αγκιστρώνονται στις λανθασμένες
γνώσεις τις οποίες προσκόμισαν μαζί τους από τη γη και τις υπερασπίζονται το ίδιο
φανατικά στον άλλο κόσμο, όπως έκαναν πάνω στη γη. Γιατί ό,τι αγαπάει ο
άνθρωπος δεν μπορεί να το αποχωριστεί ούτε στο υπερκόσμιο βασίλειο.
Κι αυτό είναι σημαντικό για την εξέλιξή του, γιατί μπορεί να περάσουν
αιωνιότητες ολόκληρες ώσπου να ελευθερωθεί μία τέτοια ψυχή και ν' αρχίσει τελικά
να αποδέχεται την Αλήθεια. Μπορεί ωστόσο να βλάψει από το πνευματικό βασίλειο
τους ανθρώπους στη γη, όταν βρει πρόθυμους αποδέκτες στους οποίους μπορεί να
μεταβιβάσει τη λανθασμένη γνώση της μέσω της μεταβίβασης της σκέψης. Ή μπορεί
επίσης να μιλήσει μέσα από ανθρώπους, που έχουν ικανότητες μέντιουμ και οι οποίοι
επιδιώκουν συνειδητά ένα σύνδεσμο με το πνευματικό βασίλειο.
Ένας τέτοιος σύνδεσμος μπορεί να έχει την ευλογία Μου μόνο στην περίπτωση
που γι’ αυτόν τον άνθρωπο προηγείται η αναζήτηση της Αλήθειας και ζητά πάντα τη
βοήθεια γι’ αυτό από το Πνεύμα Μου. Τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, γιατί ο
άνθρωπος περιβάλλει τον εαυτό του με ένα γερό τείχος, το οποίο δεν μπορούν να
κυριεύσουν άφρονες οντότητες. Τότε μόνο ο κόσμος του Φωτός βρίσκει πρόσβαση σ’
αυτόν και του μεταφέρει αποκλειστικά την αλήθεια, γιατί ενεργεί κατ’ εντολή Μου
και γιατί είναι Θέλησή Μου να διδαχθείτε την καθαρή Αλήθεια.
Ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να ελέγξει τον εαυτό του κατά πόσον αναζητά την
Αλήθεια. Θα πρέπει να φοβάται την πλάνη και να Με παρακαλεί πάντα να τον
προστατέψω από κάτι τέτοιο. Και η παράκλησή του θα εισακουσθεί γιατί και Εγώ ο
Ίδιος θέλω να πρεσβεύει την Αλήθεια. Εγώ ο Ίδιος θέλω να λάβετε την Αλήθεια, και
γι’ αυτό θα σας δώσω κάθε δυνατότητα να τη βρείτε. Με την προϋπόθεση όμως ότι
και εσάς σας διακατέχει η ίδια επιθυμία για την Αλήθεια. Αυτή η επιθυμία σας

εξασφαλίζει από λανθασμένες γνώσεις, σκέψεις και εσφαλμένη ερμηνεία αυτών που
σας προσφέρονται.
Γιατί ο άνθρωπος που αναζητεί την Αλήθεια, θα διαθέτει παράλληλα τη σωστή
ικανότητα κρίσης, επειδή θα του δώσω και αυτή μαζί με την Αλήθεια. Έτσι θα είναι
ικανός να ελέγχει την αξία της κάθε πνευματικής γνώσης. ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ είμαι η
ΑΛΗΘΕΙΑ. ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ θέλω να συνδεθώ με τα πλάσματά Μου και επομένως
θέλω τα πλάσματά Μου να γνωρίζουν την Αλήθεια. Και θα τα προστατέψω από την
επίδραση εκείνων των πνευματικών οντοτήτων, οι οποίες επιδιώκουν να
παραπλανήσουν εμφανιζόμενες ως δήθεν φωτεινές οντότητες, για να εξαπατήσουν
τους ανθρώπους και να τους παρασύρουν σε λάθη.
Ο στενός δεσμός μαζί ΜΟΥ σας εγγυάται ότι σκέφθεσθε και διδάσκεσθε σωστά,
σας εγγυάται ότι λαμβάνετε την Αλήθεια από το Πνεύμα. Γιατί ο πνευματικός
σπινθήρας που έχετε μέσα σας είναι ένα μερίδιο από Εμένα και αυτός σας διδάσκει
σωστά στ' αλήθεια. Θα πρέπει λοιπόν όλοι σας να επιδιώξετε να διδαχθείτε από το
ίδιο σας το πνεύμα. Έτσι δεν θα χρειάζεσθε τέτοιες αναφορές από τον πνευματικό
κόσμο, τις οποίες δεν μπορείτε να ελέγξετε δεδομένου ότι δεν γνωρίζετε την
πνευματική κατάσταση αυτών των ανθρώπων που λαμβάνουν ως μέντιουμ τέτοια
μηνύματα.
Γιατί εκεί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να παρεμβληθούν άλλα όντα, τα οποία τα
ίδια δεν διαθέτουν αληθινή γνώση. Όπου όμως είναι ενεργό το Πνεύμα, εκεί ξέρετε
ότι ΕΓΩ ο Ίδιος σας μιλώ και σας προσφέρω μόνο την αγνή Αλήθεια. Γιατί ΕΓΩ
θέλω τα πλάσματά Μου στη γη να γνωρίζουν την Αλήθεια, επειδή μόνο μέσω της
Αλήθειας θα φθάσουν σ’ Εμένα και συνεπώς και στη μακαριότητα.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 3697

26.2.1946

Οι εντολές των ανθρώπων και η εντολή του Θεού
Δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να αυξήσετε την ωριμότητα της ψυχής σας με
βάση εντολές ή διδασκαλίες που είναι προϊόν της ανθρώπινης βούλησης. Γιατί ΕΓΩ
αξιολογώ τους ανθρώπους αποκλειστικά με βάση τη θέλησή τους να ζουν μια ζωή
αρεστή σ’ Εμένα. Με άλλα λόγια να εκπληρώνουν τις εντολές που τους έχω δώσει
ΕΓΩ, κρίνοντας με σοφία τη σκοπιμότητά τους. Αν οι εντολές ανθρώπινης
προέλευσης συμβιβάζονται με τη δική Μου εντολή της Αγάπης, αν δηλαδή
επιδιώκουν αποκλειστικά να παρακινήσουν τον άνθρωπο σε πράξεις αγάπης, ώστε η
εκπλήρωσή τους να είναι έκφραση φιλαλληλίας, τότε έχουν την έγκρισή Μου. Γιατί
σε αυτή την περίπτωση οι εμπνευστές αυτών των εντολών είναι προφανώς
καθοδηγημένοι από το Πνεύμα Μου. Κάθε άλλη εντολή όμως είναι άχρηστη για
Εμένα και δεν δίνω καμία σημασία στην εκπλήρωσή της. Γιατί την ενέργεια ζωής που
σας παρέχεται θα πρέπει να τη χρησιμοποιείται εξ ολοκλήρου σε έργα αγάπης ώστε
να μπορέσετε να κατακτήσετε την ψυχική ωριμότητα όσο ζείτε στη γη. Ο σκοπός σας
θα πρέπει να είναι να γίνετε τέλειοι. Πώς μπορείτε όμως να γίνεται τέλειοι χωρίς
αγάπη; Πώς μπορείτε να περιμένετε να σας δοθεί έλεος επειδή υπακούετε σε κάποιες
εντολές που αν τις παραμελούσατε δεν θα διαπράττατε κανένα αμάρτημα ενάντια
στην αγάπη;
Η αγάπη για τον πλησίον Μου αποδεικνύει την αγάπη σας σε Εμένα, το Θεό και
προαιώνιο Πατέρα σας. Όποιος δεν αγαπάει το διπλανό του, δεν αγαπάει πραγματικά
ούτε Εμένα, γιατί αυτή η αγάπη θα τον παρακινούσε να δείξει αγάπη και στο
συνάνθρωπο του. Εάν λοιπόν ισχυρίζεστε ότι υπακούτε σε αυτές τις εντολές οι οποίες
απαιτούν από εσάς κάποιες εξωτερικές, τυπικές πράξεις, από αγάπη σε Εμένα. Εγώ

δεν την αναγνωρίζω αυτή την αγάπη. Γιατί δεν είναι παρά τυπικότητες με τις οποίες
συμμορφώνεστε για να εξασφαλίσετε την ανταμοιβή που σας έχουν υποσχεθεί άλλοι
άνθρωποι.
Δεν πρόκειται για πράξεις που τις υπαγορεύει η αγάπη, η μόνη η οποία Μου
αποδεικνύει την αγάπη της καρδιάς σας, η μόνη που μπορεί να σας κάνει
ευτυχισμένους. Κάθε εξωτερικός τύπος, καθετί που φαίνεται προς τα έξω, δεν έχει
σαν εμπνευστή του Εμένα, αλλά την ανθρώπινη θέληση.
Το μόνο που αξίζει την ευαρέσκειά Μου είναι η ανιδιοτελής αγάπη για τον
πλησίον, παρ’ όλο που και αυτή εκφράζεται με εξωτερικές πράξεις. Εγώ δεν απαιτώ
τίποτε απ’ όλα αυτά που ισχυρίζεσθε ότι κάνετε από αγάπη για Εμένα, εάν δεν έχουν
σαν κίνητρο την εντολή της Αγάπης. Το μόνο που ζητώ είναι να εκπληρώνετε αυτή
την εντολή και να προσεύχεσθε ενδόμυχα για να Μου δείξετε ότι η θέλησή σας είναι
στραμένη προς Εμένα.
Μόνο τότε μπορείτε να έχετε έλεος και δύναμη, γιατί δεν υπάρχει άλλο μέσο για
την εξασφάλιση του ελέους από την προσευχή και την ανιδιοτελή αγάπη.
Τότε όμως απολαμβάνετε απεριόριστη χάρη. Ολόκληρη η ζωή σας οφείλει να
είναι εσωτερική, χωρίς καμία επιδεικτικότητα. Προς τα έξω θα πρέπει να ομολογείτε
την πίστη σας σε Εμένα, θα πρέπει να ασπάζεσθε τη Διδασκαλία Μου και να
καταβάλλετε προσπάθεια να την ακολουθήσετε στην πράξη. Θα πρέπει να ομολογείτε
ανοικτά μπροστά στον κόσμο την πίστη σας σε Εμένα, στο Όνομά Μου και στο
σωτήριο έργο Μου. Να μιλάτε έτσι στους συνανθρώπους σας ώστε να αναγνωρίζουν
και αυτοί αυτά που πιστεύετε και επιδιώκετε, ότι δηλαδή δεν αφορούν τον αισθητό
κόσμο, αλλά το πνευματικό βασίλειο. Θα πρέπει να αποδείξετε ότι είσαστε οι πιστοί
Μου, σωστά παιδιά Μου, με το να διαμορφώνετε τη ζωή σας σύμφωνα με αυτά που
απαιτώ από εσάς. Κι αυτές τις απαιτήσεις σας τις έχω φανερώσει και σας τις
φανερώνω επανειλημμένα μέσω του Λόγου Μου, τον οποίο λαμβάνουν από ψηλά
εκείνοι που έχουν την αποστολή να σας αποκαλύψουν ως μεσάζοντες το Θέλημά
Μου.
Κι αν θέλετε να εκπληρώσετε το Θέλημά Μου, θα πρέπει οι ενέργειες σας να
είναι διαρκώς στην υπηρεσία της αγάπης. Με βάση αυτές θα σας κρίνω μια ημέρα
στην αιωνιότητα, και όχι με βάση εξωτερικές χειρονομίες και πράξεις, οι οποίες δεν
προσκομίζουν κανένα όφελος για την ψυχή σας. Αντίθετα παρασύρουν τους
ανθρώπους να παραμελούν τη μοναδική εντολή, να κάνουν δηλ. πράξεις ανιδιοτελούς
αγάπης.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 3272

27.9.1944

Αγάπη για τον πλησίον - αγάπη για τον εαυτό
Η εντολή της αγάπης για τον πλησίον έχει το σκοπό να περιορίζει την εγωλατρία,
γιατί μια τέτοια αγάπη για τον εαυτό συνεπάγεται το θάνατο της ψυχής. Ο άνθρωπος
οφείλει ν’ αγαπάει τον εαυτό του ως ένα περιορισμένο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι
οφείλει να σέβεται αυτό το θείο δώρο που είναι η ζωή, να αποφεύγει ό,τι μπορεί να τη
βλάψει και να κάνει ό,τι χρειάζεται για να τη διατηρήσει. Γιατί η ζωή δεν είναι
τυχαία, παρά του έχει δοθεί για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Όταν όμως αγαπάει
υπερβολικά το εαυτό του, δεν εκπληρώνει το σκοπό της ύπαρξής του, γιατί η
φιλαυτία αποκτηνώνει τον άνθρωπο, αντί να τον εξευγενίζει. Γι’ αυτό πρέπει σε κάθε
περίπτωση η φιλαλληλία να περιορίζει τη φιλαυτία και μάλιστα στο μέτρο που
αυξάνει η μια, να μειώνεται η άλλη.
Στον καθένα προσφέρονται άπειρες ευκαιρίες να δείξει την αγάπη του και να
ξεπεράσει έτσι την εγωιστική του αγάπη. Ωστόσο η απαραίτητη προϋπόθεση είναι

μία ορισμένη αυταπάρνηση, γιατί είναι δύσκολο να κάνει το καλό όσο η αγάπη στην
καρδιά του δεν έχει γίνει δυνατή φλόγα.
Γι’ αυτό ο Θεός έδωσε τούτη την εντολή, γιατί όποιος έχει έτσι και αλλιώς την
αγάπη μέσα του, δεν χρειάζεται εντολές για να την πραγματώσει. Όπου όμως
υπερισχύει η φιλαυτία, οι εντολές χρειάζονται για να παρακινούν τον άνθρωπο να την
καταπολεμήσει.
Ο καθένας πρέπει να μάθει κατά κάποιο τρόπο να νοιάζεται λιγότερο για τον
εαυτό του, και περισσότερο για τους συνανθρώπους του. Αν επιβάλλει στον εαυτό
του να κάνει πράξεις αγάπης, ακόμα και αν δεν αισθάνεται στην αρχή την εσωτερική
παρόρμηση για κάτι τέτοιο, γρήγορα θα ξυπνήσει και το γνήσιο συναίσθημα μέσα
του. Τότε θα κάνει έργα αγάπης από τη διάθεση να βοηθήσει και να δώσει χαρά. Έτσι
περιορίζεται η φιλαυτία, ωστόσο το μεγαλύτερο όφελος το έχει πάλι ο εαυτός του,
γιατί σώζει την ψυχή του, αν και δεν το κάνει από υπολογισμό. Εξασκεί απλά την
αγάπη για χάρη της ίδιας της αγάπης και του καλού που βλέπει να πηγάζει απ’ αυτήν.
Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσεται μέσα του και η αγάπη για το Θεό, η οποία
εκφράζεται σαν αγάπη για τον πλησίον. Το να αγαπάει κανείς το Θεό ολόψυχα,
σημαίνει να ακολουθεί τις εντολές του. Και οι εντολές του απαιτούν αγάπη, αγάπη
προς όλα τα πλάσματά του. Πάντα όμως χωρίς ιδιοτέλεια, γιατί η εγωιστική αγάπη
που επιδιώκει το ατομικό όφελος, δεν είναι πραγματικά θεϊκή. Όσο ο άνθρωπος δεν
καταπολεμά την εγωιστική αγάπη μέσα του, θα οπισθοδρομεί αντί να προχωρεί στην
εξέλιξή του, διότι η θεϊκή αγάπη παραμένει άγνωστη γι’ αυτόν. Όμως μόνο η θεία
αγάπη οδηγεί στη λύτρωση. Η εγωιστική αγάπη θέλει να κατέχει, ανθρώπους και
πράγματα. Έτσι όμως εμποδίζει την ψυχική του εξέλιξη, γιατί μόνο όποιος δίνει, έχει
το δικαίωμα να λαμβάνει. Όποιος αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από το διπλανό
του, δεν θέλει να μοιρασθεί τίποτα, γι’ αυτό ούτε πρόκειται να λάβει τίποτα. Οι θείες
εντολές παροτρύνουν τον καθένα να δίνει. Όσο πιο πιστά τις εφαρμόζει, τόσο πιο
πολύ θα τον ανταμείψει ο Θεός, γιατί εκείνο που εκτιμά είναι η προθυμία να
μοιρασθεί κανείς με τους άλλους αυτά που έχει.
Μ’ αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος διαπαιδαγωγείται και μαθαίνει να ασκεί την
αγάπη. Κι όσο καταπολεμά κανείς τον εγωισμό του τόσο αγνότερη, ανιδιοτελέστερη
γίνεται η αγάπη του.
Τότε πια αναγνωρίζει τι ευλογία αποτελεί η αγάπη για τους άλλους, γιατί όσο πιο
εγκάρδια και αυθεντική είναι η αγάπη, τόσο περισσότερο τον κάνει ευτυχισμένο.
Και στο ίδιο μέτρο ο άνθρωπος αφυπνίζεται και ανοίγει τα μάτια του στην
αληθινή ζωή, ενώ ο εγωισμός τον αφήνει να καταπέσει στον πνευματικό θάνατο.
Για να ζωντανέψει το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο, πρέπει να καλλιεργήσει την
αγάπη. Γι’ αυτό το λόγο ο Θεός έδωσε τις εντολές γιατί ο άνθρωπος διατρέχει πάντα
τον κίνδυνο να χαθεί μέσα στο αντίθετο ρεύμα αν μέσα του επικρατήσει ο εγωισμός.
Αντίθετα όσο περισσότερο ξεπερνά τον εαυτό του, τόσο περισσότερο πλησιάζει
το Θεό.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8738

28.1.1964

Πώς πρέπει να είναι η προσευχή για να εισακουσθεί;
Είμαι πάντα κοντά σας, κάθε φορά που Με φωνάζετε. Ακούω κάθε κρυφή σας
παράκληση, κάθε ήχο που βγαίνει από την καρδιά σας και έρχομαι κοντά σας, γιατί η
φωνή του παιδιού διαπερνά και φθάνει πάντα στ’ αυτιά του Πατέρα. Και είμαι πάντα
έτοιμος να σας βοηθήσω, αν χρειάζεσθε βοήθεια ή σας εφοδιάζω με πνευματική
δύναμη, αν αυτό ζητάτε. Σκύβω επάνω σας και ακούω τις παρακλήσεις σας γιατί η

αγαλλίασή Μου είναι να κάνω ευτυχισμένα τα πλάσματά Μου, να δώσω στα παιδιά
Μου ό,τι χρειάζονται και ό,τι Μου ζητούν. Δεν θα αγνοήσω ποτέ καμιά φωνή που θα
Μου απευθύνετε πνευματικά και αληθινά. Κάθε εγκάρδια προσευχή που Μου
απευθύνετε φέρνει πάντα ευλογία και πρόοδο στις ψυχές σας.
Μόνο που το κάλεσμά σας δεν πρέπει να γίνεται μόνο με τα χείλη. Τις πιο πολλές
φορές όμως γίνεται το αντίθετο, γιατί οι άνθρωποι έχουν μάθει να προσεύχονται με
έναν τρόπο που δεν μπορεί ποτέ να φτάσει στ’ αυτιά Μου. Προσεύχονται συχνά
ομαδικά και παπαγαλίζουν λόγια που έχουν μάθει. Λόγια που δεν έρχονται ποτέ από
τα βάθη της καρδιάς, που είναι και παραμένουν άδειες λέξεις και γι’ αυτό καλύτερα
να μην ειπώνονται ποτέ.
Μια αληθινή προσευχή πρέπει να πηγάζει από τα βάθη της καρδιάς και να
προέρχεται από το στενό δέσιμο μαζί Μου, έτσι που να είναι σαν να μιλάει το παιδί
με τον πατέρα του. Και ακόμα και αν ψελλίζει και δεν μιλάει με όμορφα λόγια, Εγώ
θα καταλάβω το ψέλλισμά του και θα το νιώσω σαν τη φωνή της αγάπης του παιδιού
προς τον πατέρα και γι’ αυτό θα τ’ ακούσω και θα του απαντήσω. Η προσευχή σε
Εμένα είναι μία γέφυρα που μπορείτε να βαδίσετε ανά πάσα στιγμή, είναι όμως ένας
δρόμος που σπάνια πατιέται. Η προσευχή έχει καταντήσει ένας σκέτος τύπος, ένα
παπαγάλισμα από λόγια που κανείς δεν σκέφτεται το νόημά τους και τις πιο πολλές
φορές εμποδίζει τις σκέψεις να αφωσιωθούν αποκλειστικά σε Εμένα. Μ’ αυτόν τον
τρόπο όμως ο άνθρωπος στερείται από μόνος του μία μεγάλη ευλογία γιατί δεν
αξιοποιεί τη δύναμη της προσευχής, γιατί δεν μπορεί να λάβει καμία ενίσχυση αν δεν
βρει την πιο ενδόμυχη επαφή μαζί Μου, η οποία δεν χρειάζεται πολλά λόγια, μόνο
μία καρδιά που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένη σε Μένα.
Όταν προσεύχεσθε η πόρτα της καρδιάς σας πρέπει να είναι ορθάνοιχτη για να
μπορέσω να περάσω μέσα και να σας γεμίσω φως και ευλογία. Γι’ αυτό οι σκέψεις
σας πρέπει να είναι στραμμένες με όλη την αγάπη σας προς Εμένα. Η καρδιά πρέπει
να είναι ελεύθερη από άλλες σκέψεις και να μου μιλάτε σιγανά. Μπορείτε να μου
εμπιστεύεστε όλες τις έγνοιες και τις επιθυμίες σας ή όταν δεν έρχεσθε με έγνοιες σε
Μένα, πρέπει να Μου διαβεβαιώνετε την αγάπη σας. Γι’ αυτό το σκοπό πραγματικά
δεν χρειάζεσθε εκδηλώσεις και προσκυνήματα, ούτε ομαδικές προσευχές ή άλλες
ομαδικές πράξεις. Εξαίρεση αποτελεί όταν μία ιδιαίτερη περίπτωση ωθεί
περισσότερους ανθρώπους να ζητήσουν τη βοήθειά Μου. Και σ’ αυτήν την
περίπτωση όμως η προσευχή πρέπει να γίνεται σιωπηλά και προς τα μέσα γιατί τα
λόγια που λέγονται δυνατά εμποδίζουν το ολοκληρωτικό δέσιμο μαζί Μου και ο
προσευχόμενος δεν μπορεί να βυθισθεί τόσο που να μπορεί να αισθανθεί ολοζώντανη
την παρουσία Μου.
Πρέπει επανειλημμένα να σας κάνω την υπόδειξη ότι δεν θα καταφέρετε πολλά
πράγματα μαζί Μου με τις συνήθεις προσευχές, γιατί Εγώ δίνω μόνο σημασία σ’ αυτά
που νοιώθει η καρδιά και όχι σ’ αυτά που προφέρει το στόμα, όσο μεγάλος και να
είναι ο αριθμός των ανθρώπων που προσεύχονται μαζί. Αυτό θα Μου δημιουργεί
πάντα αποστροφή γιατί αποδεικνύει πόσο απερίσκεπτα παίρνετε τη δυνατότητα να
μιλήσετε με τον προαιώνιο Πατέρα σας και από πάνω προσδοκάτε και βοήθεια από
τέτοιες προσευχές, βοήθεια όμως που δεν θα λάβετε ποτέ. Και έτσι αρχίζετε πάλι να
αμφισβητείτε την Αγάπη και τη Δύναμη του Θεού επειδή δεν νοιώθετε τη βοήθεια
Του.
Με μια σιωπηλή και σοβαρή προσευχή όμως, που πηγάζει από την καρδιά,
μπορείτε να κατορθώσετε πάρα πολλά, γιατί Εγώ δεν θα την παρακούσω ποτέ, ίσαίσα Μ’ ευχαριστεί και είμαι πάντα πρόθυμος να σας ικανοποιήσω και να σας
αποδείξω την αγάπη και τη δύναμη ενός Πατέρα που θέλει να σας κάνει
ευτυχισμένους. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να Μου αποδείξετε την αφοσίωσή σας
από ένα σιγανό διάλογο της καρδιάς σας μαζί Μου, γιατί αυτόν δεν μπορείτε να τον
απαγγείλετε χωρίς σκέψη, μόνο τυπικά. Τότε θ’ ακούγεται κάθε λέξη που Μου
απευθύνετε, παιδική και γεμάτη εμπιστοσύνη. Θα αποκαταστήσετε αληθινά τη σχέση

του παιδιού με τον Πατέρα και το παιδί θα κατορθώσει τα πάντα γιατί η Αγάπη Του
Πατέρα δεν απαρνιέται τίποτα και θέλει να ευχαριστεί αδιάκοπα το παιδί Του.
Όσο όμως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι μπορούν να επιτύχουν τη βοήθειά Μου με
τις τυπικές προσευχές, θα επιτυγχάνουν λίγα αποτελέσματα και γι’ αυτό θα
αμφιβάλλουν διαρκώς ότι υπάρχει ένας Θεός που λόγω της αγάπης Του μπορεί να
βοηθήσει και έχει τη δύναμη να το κάνει. Αυτή η πίστη ωστόσο είναι η προϋπόθεση
για να αδειάσω το κέρας της φιλευσπλαχνίας Μου πάνω απ’ όλους τους ανθρώπους.
Μια τέτοια πίστη απαιτεί μία ζωντανή σχέση μαζί Μου, που μόνο η Αγάπη μπορεί να
γεννήσει και γι’ αυτόν το λόγο, ο άνθρωπος που αγαπά θα επιτύχει τα πάντα από
Μένα.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 5744

11.8.1953

Για τους αρνητές της ύπαρξης του Θεού
Θέλω να απευθυνθώ σε εκείνους τώρα, οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να
αποφασίσουν, που ναι μεν δεν δείχνουν απροθυμία να πιστέψουν, αλλά δεν μπορούν
να πεισθούν και να παραδεχτούν την ύπαρξή Μου. Σ’ εκείνους οι οποίοι ακόμη
αντιπαραθέτουν την εγκεφαλική τους γνώση στη γνώση την οποία προσπαθούν να
τους προσκομίσουν οι αντιπρόσωποι Μου στη γη. Σ’ εκείνους οι οποίοι θέλουν κατ’
αρχήν αποδείξεις για όλα. Σ' εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να
εξακριβώσουν ή να αντιστρατευθούν τα πάντα με εφόδιο έναν οξύ νου. Αλλά η
γνώση τους σκοτώνει το πνεύμα. Γιατί αυτό το οποίο χαρακτηρίζεται σαν μία
ανώτερη αλήθεια, αυτό που δεν μπορεί να αποδειχθεί πάνω στη γη, επειδή στην
επίγεια ζωή δεν επιτρέπεται ν’ ασκηθεί οποιαδήποτε πίεση επάνω στους ανθρώπους
νια να πιστέψουν, δεν μπορεί να εξακριβωθεί επιστημονικά. Ως εκ τούτου ακόμα και
η πιο οξεία ανθρώπινη διάνοια δεν αποτελεί καμία εγγύηση για την ορθότητα της
σκέψης στον πνευματικό τομέα.
Θέλω να σας θέσω ένα ερώτημα, σε ποια κατηγορία ανάμεσα στα έργα της
Δημιουργίας τοποθετείτε τον εαυτό σας, εσείς οι άνθρωποι; Δεν διαπιστώνετε ότι
εσείς είσαστε τα μόνα σκεπτόμενα όντα, τα οποία μπορούν να καταλήξουν σε
συμπεράσματα, ενώ όλα τα άλλα δημιουργήματα δεν μπορούν να επιδείξουν αυτή τη
διανοητική ικανότητα; Από αυτό και μόνο μπορείτε να συμπεράνετε ότι σας έχει
δημιουργήσει μία δύναμη, η οποία είναι επίσης σκεπτόμενη και εκτός τούτου
απεριόριστα πανίσχυρη, γιατί εσείς οι ίδιοι παρ’ όλη τη νοημοσύνη σας, δεν είστε
ικανοί να παράγετε πλάσματα με την ίδια ικανότητα σκέψης. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε σαν απόδειξη τους απογόνους σας, δεδομένου ότι αυτούς δεν τους
"δημιουργείτε", παρά ακολουθείτε απλά τους ισχύοντες νόμους της φύσης. Όμως και
αυτοί με τη σειρά τους σας αποδεικνύουν ότι υπάρχει ένας ανώτατος Νομοθέτης.
Παραπέρα, αναλογισθείτε εάν μια φυσική δύναμη έχει την ικανότητα της σκέψης.
Μπορεί να παράγει σκεπτόμενα όντα, των οποίων ο οργανισμός μαρτυρεί μια
ανώτατη σοφία; Δεν πρέπει και αυτή η φυσική δύναμη να θεωρηθεί και να
αναγνωρισθεί σαν ένα Όν, το οποίο μπορεί να σκέφτεται και να επιθυμεί με τελεία
σοφία, και συνεπώς να δημιουργεί και να δίνει ζωή σε μορφές που έχουν γίνει για
συγκεκριμένους σκοπούς; Αν τα δει έτσι κανείς τα πράγματα, δεν είναι το έργο της
Δημιουργίας από μόνο του απόδειξη, ακόμη και για τον πιο οξύνοο διανοητή; Ή
μήπως μπορείτε να αποδείξετε ότι δεν υπάρχει ένα τέτοιο παντοδύναμο Όν; Ή μήπως
μπορείτε να αναφέρετε μια έστω κατά προσέγγιση παρόμοια περίπτωση όπου μια
"δύναμη" παράγει τακτικές δημιουργίες, εκτός από την ανθρώπινη θέληση;

Δοκιμάστε για παράδειγμα να αφήσετε μια δύναμη να δράσει ανεξέλεγκτα. Θα
αντικρύσετε τότε τρομερά πράγματα, αλλά δεν πρόκειται να δείτε δημιουργίες
αξιοθαύμαστες για τη σκοπιμότητα και την τάξη που τις χαρακτηρίζει!
Με τη νοημοσύνη σας μπορείτε συνεπώς να αναγνωρίσετε ότι υπάρχει ένα
ανώτατο Ον, το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσετε σαν τον προαιώνιο Δημιουργό.
Πραγματικά δεν σας τιμά, εάν αρνείσθε αυτό το Όν, εάν ερμηνεύετε τη δράση του, η
οποία σας είναι ορατή στη Δημιουργία Του, σαν την επενέργεια μίας ανεξέλεγκτης
δύναμης, αν δηλαδή ανάγετε τη γένεση της Δημιουργίας σε κάτι ασυνείδητο και
τυφλό. Μία τέτοια ερμηνεία είναι κάθε άλλο παρά δείγμα ότι χρησιμοποιείτε σωστά
τη νοημοσύνη σας. Πρόκειται πιο πολύ για μια δικαιολογία για εσάς που πεισματικά
δεν θέλετε να αναγνωρίσετε την ύπαρξη του Θεού. Γιατί όπου υπάρχει έστω και
αμυδρά η καλή θέληση, εκεί λαμβάνονται υπ' όψη και οι δύο δυνατότητες. Και τότε ο
άνθρωπος αποφασίζει αν θα αποδεχθεί - πράγμα που συνήθως συμβαίνει - ή θα
απορρίψει την ύπαρξη μιας Δύναμης με συγκεκριμένη υπόσταση, η οποία δηλώνει
την παρουσία της μέσα από την πλάση.
Αν γνωρίζατε τι βαριές συνέπειες έχει για την ψυχή σας η άρνηση της ύπαρξης
μιας θεότητας, θα καταλαβαίνατε γιατί θέλω να σας διαφωτίσω, ώστε να διορθώσετε
από μόνοι σας τα λάθη της σκέψης σας. Ώστε να έχετε τη δυνατότητα να πιστέψετε
ό,τι σας φαίνεται απίστευτο όσο κρίνετε μονομερώς, όσο δηλαδή πιστεύετε ότι
μπορείτε να εξιχνιάσετε την Αλήθεια με μόνο εφόδιο τη νοημοσύνη σας.
Όμως η πίστη σε ένα Θεό και Δημιουργό είναι απαραίτητη για να μπορέσει κανείς
να συνδεθεί μαζί Του. Και αυτή η σύνδεση είναι ο ουσιαστικός σκοπός και
προορισμός της επίγειας ζωής σας.
Ειδάλλως δεν θα είχατε το δικαίωμα να ενσαρκωθείτε σε αυτή τη γη, η οποία
δημιουργήθηκε με τον αποκλειστικό σκοπό να βρει ο άνθρωπος εδώ την
επανασύνδεση με το Θεό, την οποία εθελοντικά έχασε κάποτε.
Αν όμως απορρίπτει την ύπαρξη του Θεού, αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη
απομάκρυνση από Εμένα. Έτσι διαιωνίζετε εθελοντικά την αντίστασή σας, που
σημαίνει μια σκληρή μοίρα στον άλλο κόσμο, ή ακόμη και φυλάκιση ξανά μέσα στην
ύλη, όταν έρθει το τέλος αυτής της γης.
Γι’ αυτό σας μιλώ και θέλω να σας παρακινήσω να αναλογισθείτε, πριν είναι πολύ
αργά. Ακόμη και αν οι εγκόσμιες γνώσεις σας είναι πολύ μεγάλες, είναι βέβαιο ότι θα
διεισδύσετε σε πολύ βαθύτερη γνώση, αν εμπιστευθείτε ΑΥΤΟΝ, ο οποίος σας έχει
πλάσει και ο οποίος θέλει να Τον αναγνωρίσετε σαν τον προαιώνιο Θεό και Πλάστη,
για να μπορεί να σας προσφέρει τη βοήθειά Του.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7816

4.2.1961
Ποιος είναι αληθινά ο Θεός

Και αυτό επίσης θα σας το φανερώσει το Πνεύμα Μου, ότι υπάρχει δηλαδή μόνο
ένας Θεός και ότι Εγώ, ο Θεός σας, εκδηλώθηκα μέσα από τον Ιησού Χριστό, επειδή
είμαι Πνεύμα. Στα όντα που είχα δημιουργήσει δεν μπορούσα να εμφανισθώ ορατά
σαν ένα περιορισμένο ον. Όμως με τον Ιησού Χριστό έγινα ένας ορατός Θεός για όλα
τα πλάσματά Μου. Κατά συνέπεια δεν μπορείτε να μιλάτε για τον Ιησού Χριστό και
τον Πατέρα, γιατί είμαι ένα μαζί Του. Όταν επομένως μιλάτε για τον Ιησού Χριστό,
μιλάτε για Εμένα, το Θεό και Δημιουργό σας, τον προαιώνιο Πατέρα σας. Ο Ιησούς
είχε ήδη σαν βρέφος το Πνεύμα Μου μέσα Του.
Μετά τη γέννησή Του ήδη, έδωσα ασυνήθιστα σημάδια μέσα από Αυτόν για να
καταλάβουν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος Του ότι το Πνεύμα Μου ήταν μέσα σε

αυτό το παιδί. Ο άνθρωπος Ιησούς άφησε την ζωή Του στο σταυρό. Το σώμα του
Ιησού όμως πνευματοποιήθηκε και αναστήθηκε από τους νεκρούς, γιατί όλα Του τα
στοιχεία ενώθηκαν μαζί Μου. Το Πνεύμα Μου διαπέρασε σώμα και ψυχή και έτσι
δεν έμεινε τίποτα το ανθρώπινο επάνω του.
Αυτό που αναστήθηκε την τρίτη μέρα από τους νεκρούς ήμουν ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ, το
προαιώνιο Πατρικό Πνεύμα, Ο ΘΕΟΣ, τον οποίον λαχταρούσαν να δουν τα
πλάσματά Του και ο οποίος φανερώθηκε μέσα από τη μορφή του Ιησού Χριστού.
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός σας, γιατί Εγώ είμαι Πνεύμα και μόνο με τη
μορφή του Ιησού Χριστού έγινα ορατός για όλα τα πλάσματά Μου. Συνεπώς η μόνη
εικόνα που μπορείτε να σχηματίσετε για Εμένα, είναι αυτή του θεϊκού Σωτήρα Ιησού
Χριστού.
Κι όταν θέλετε να Με καλέσετε, όταν θέλετε να συνδεθείτε μαζί Μου, θα πρέπει
να καλείτε τον Ιησού Χριστό. Με Αυτόν θα πρέπει να ανοίξετε το διάλογο, Αυτόν θα
πρέπει να αναγνωρίσετε σαν τον προαιώνιο Πατέρα σας. Τότε θα ξέρετε ποιος είναι
στ’ αλήθεια ο Θεός, γιατί θα σφάλλετε όσο προσεύχεσθε χωριστά σ' εμένα σαν "Θεό"
και στον Ιησού Χριστό σαν "Υιό του Θεού".
Ο άνθρωπος Ιησούς είχε κατοικηθεί από μία ψυχή η οποία ήταν ο "Υιός" Μου,
ένα απόλυτα τέλειο ον, δημιουργημένο από Εμένα, το οποίο παρέμεινε κοντά Μου
όταν έγινε η μεγάλη πτώση των πνευμάτων. Κι αυτός ο "Υιός του Θεού" Μου έδωσε
τη δυνατότητα να ενσαρκωθώ μέσα σε ένα ανθρώπινο περίβλημα. Με αυτόν τον
τρόπο μπορούσε να ολοκληρωθεί η πλήρης συνένωση του προαιώνιου πατρικού
Πνεύματος με τον Ιησού Χριστό. Και έτσι στη συνέχεια δεν ήταν πλέον δυο χωριστά
όντα, παρά μόνο ένας Θεός, γιατί το θείο Πνεύμα, η αρχέγονη Οντότητά Μου
διαπέρασε εντελώς το ανθρώπινο περίβλημα και το μεταμόρφωσε εξίσου σε πνεύμα.
Επομένως όλα ήταν θεϊκό Πνεύμα, ήταν Το Πνεύμα το οποίο διαποτίζει την
απεραντοσύνη και το οποίο εμφανίστηκε με μια ορατή μορφή στους ανθρώπους,
ώστε να μπορούν αυτοί να σχηματίσουν μια εικόνα του και να συνδεθούν μαζί του.
Γιατί η αιτία της πτώσης των πνευμάτων ήταν αυτή η εκούσια απομάκρυνση από
Εμένα, γιατί δεν είχαν τη δυνατότητα να ΜΕ δουν.
Και έτσι τους έδωσα τη δυνατότητα να συνδεθούν και πάλι αν το θέλουν μαζί
Μου, με το που έγινα ορατός σαν Ιησούς Χριστός. Γι’ αυτό δεν πρέπει ποτέ κανείς να
ξεχωρίζει τον "Ιησού Χριστό" από "Εμένα τον Ίδιο", γιατί Αυτός και Ενώ είμαστε
ένα. Όποιος καλεί Αυτόν, καλεί και Εμένα τον Ίδιο, όποιος Τον βλέπει, βλέπει Εμένα
τον Ίδιο, ο οποίος είμαι και ήμουν προαιώνια και θα είμαι σε όλη την αιωνιότητα.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7781

25.12.1960

Το λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού
Χάρη στο λυτρωτικό Μου έργο εξασφαλίστηκε η επάνοδος σ’ ΕΜΕΝΑ. Κάποια
μέρα θα μπορέσουν όλα τα πνεύματα να βρεθούν πάλι κοντά Μου, κάποια μέρα θα
διαπεράσω με τις ακτίνες της Αγάπης Μου όλα τα όντα που προήλθαν κάποτε από
Εμένα, όπως γινόταν στην Αρχή. Γιατί με τη θυσία του θανάτου Μου στο σταυρό
έστησα τη γέφυρα που ενώνει την άβυσσο με τα ύψη, από το βασίλειο του Σκότους,
στο βασίλειο του Φωτός και της ευδαιμονίας.
Με το θάνατο Μου στο σταυρό εξοφλήθηκε η βαρύτατη οφειλή και εξαλείφθηκε
η ενοχή που χώριζε από ΕΜΕΝΑ όλα εκείνα τα όντα τα οποία ακολούθησαν τον
αντίπαλο Μου στην πτώση του. Μέχρι τον ερχομό Μου στη γη, ανάμεσα στους
ανθρώπους και σε Εμένα υφίστατο ένα αγεφύρωτο χάσμα, το οποίο είχαν
δημιουργήσει από μόνοι τους. Από μόνοι τους δεν μπορούσαν να το γεφυρώσουν,

επειδή ήταν πολύ αδύναμοι, επειδή το βάρος της αμαρτίας τους ήταν πολύ βαρύ και
επειδή εμποδίζονταν από τον αντίπαλο Μου να κάνουν προσπάθεια να γεφυρώσουν
αυτό το χάσμα.
Και έτσι έχτισα ΕΓΩ μια γέφυρα, κατεβαίνοντας ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ στη γη. Και
εξόφλησα το μεγάλο χρέος παίρνοντας το βάρος του κρίματος στους ώμους Μου και
πηγαίνοντας με αυτό ως το σταυρό. Αυτό που ήταν πριν αδύνατο, είχε γίνει τώρα
δυνατό: οι άνθρωποι που έχουν καλή θέληση συντάσσονται μαζί ΜΟΥ και παίρνουν
το δρόμο του Σταυρού. Στηρίζονται αποκλειστικά σ’ Εμένα και δεν Με
εγκαταλείπουν ποτέ πια. Θέλουν να ανήκουν σε εκείνους για τους οποίους ΕΓΩ
πέθανα στο Σταυρό και έχοντας την τέλεια άφεση της ενοχής τους, μπορούν να
επιστρέψουν κοντά ΜΟΥ, στο βασίλειο του Φωτός.
Δεν άφησα τους ανθρώπους μόνους τους, στη δοκιμασία τους, ήλθα να τους
βοηθήσω περιβαλλόμενος τη μορφή, το περίβλημα ενός ανθρώπου. Μέσα από αυτόν
τον άνθρωπο, τον ΙΗΣΟΥ, ολοκλήρωσα το έργο της λύτρωσης, γιατί ήθελα να ανοίξω
το δρόμο που οδηγεί από την άβυσσο πίσω στα ύψη. Μέχρι το θάνατο Μου, η πορεία
Μου πάνω στη γη ήταν μια πορεία αγάπης, γιατί από τους ανθρώπους έλειπε η αγάπη.
Και Εγώ τους την έδειξα ζωντανά με το παράδειγμά Μου, γιατί μόνο η αγάπη
λυτρώνει, γιατί η αγάπη είναι ο Νόμος της αιώνιας Τάξης. Και γιατί όποιος θέλει να
επιστρέψει σ’ ΕΜΕΝΑ, θα πρέπει απαραίτητα να μετατρέψει το είναι του σε αγάπη,
για να μπορέσει να ενωθεί ξανά με ΕΜΕΝΑ, που είμαι η ίδια η ΑΓΑΠΗ.
Έτσι ορθώθηκε μια γέφυρα από το βασίλειο του Φωτός ως τη γη, όταν κατέβηκα
ΕΓΩ ο Ίδιος στη γη. Και αυτή τη γέφυρα θα πρέπει να την περάσετε όλοι οι
άνθρωποι, για να έλθετε πάλι σ’ Εμένα, ο οποίος μέχρι τότε ήμουν απρόσιτος σε εσάς
λόγω της ενοχής σας.
Αλλά η Αγάπη Μου είναι μεγαλύτερη από την ενοχή σας και βρήκε μία διέξοδο.
Ζήτησε δηλαδή να αποκαταστήσετε το δεσμό ανάμεσά μας, τον οποίο είχατε
διακόψει εσείς.
Και έτσι βρήκα έναν τρόπο: η ΙΔΙΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ εξόφλησε το χρέος και
άνοιξε το δρόμο της επιστροφής προς ΕΜΕΝΑ. Δημιουργήθηκε μία επαφή ανάμεσα
στο φωτεινό βασίλειο και τη γη, γιατί κατέβηκε στη γη μια φωτεινή ψυχή μέσα στην
οποία μπορούσα να ενσαρκωθώ ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ. Αφού αυτή η ψυχή περιβλήθηκε με
σάρκα, γεννήθηκε ο άνθρωπος Ιησούς. Αυτός εβάδισε το δρόμο από τον οποίο
μπορείτε να φθάσετε στο βασίλειο του Φωτός για να ολοκληρωθεί η επιστροφή σας
σ’ ΕΜΕΝΑ.
Αυτή τη γέφυρα την έκτισε η Αγάπη Μου για εσάς, γιατί ήταν η Αγάπη Μου που
περιβλήθηκε αυτό το περίβλημα και εβάδισε για σας το δρόμο του Σταυρού. Αυτό
σημαίνει ότι η Αγάπη Μου εξόφλησε το ανυπολόγιστο χρέος, δηλαδή την
απομάκρυνσή σας από Εμένα, η οποία δημιούργησε ένα αγεφύρωτο για σας χάσμα
ανάμεσα στο βασίλειο του Φωτός και του Σκότους. Η Αγάπη που έχω για σας είναι
απεριόριστη και θέλει να σας κερδίσει και πάλι, εσάς που είσαστε τα πλάσματά Μου.
Αλλά η Δικαιοσύνη Μου δεν επέτρεπε να σας ξαναπάρω κοντά Μου, χωρίς να έχει
εξοφληθεί το χρέος σας. Γι’ αυτό το λόγο η Αγάπη Μου ανέλαβε να ξεπληρώσει το
χρέος, ένας "άνθρωπος" προσφέρθηκε σαν εξιλαστήριο θύμα και μέσα σε αυτόν τον
άνθρωπο ήμουν ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ.
Αυτό που ήταν αδύνατο πριν το σταυρικό Μου θάνατο, έγινε δυνατό με το θάνατο
στο Σταυρό. Έχετε πάλι τη δυνατότητα να Με πλησιάσετε και να επιστρέψετε στην
αληθινή σας Πατρίδα, στο βασίλειο του Φωτός, όπου μπορείτε να δημιουργείτε μέσα
σε μια κατάσταση φωτός, δύναμης και ελευθερίας, όπως ήταν στην Αρχή.
Ο δρόμος που οδηγεί σ’ Εμένα έγινε και πάλι ελεύθερος. Μπορείτε να αφήσετε το
κρίμα σας κάτω από το Σταυρό, μπορείτε να αφεθείτε στην Αγάπη και τη Χάρη του
Ιησού, του Λυτρωτή σας, γιατί Αυτός σας ανοίγει την πύλη για τη μακαριότητα, για
το βασίλειο του Φωτός.

Παράλληλα όμως αυτή η λύτρωσή σας εναπόκειται στην ελεύθερη θέλησή σας.
Διαφορετικά θα μπορούσαν όλα τα πνεύματα να μεταφερθούν με μιας στο βασίλειο
του Φωτός, όμως τότε δεν θα ήταν εφικτός ο στόχος Μου, δηλαδή να σας διαπλάσω
έτσι ώστε να γίνετε παιδιά Μου. Θα πρέπει να πάρετε εθελοντικά το δρόμο προς το
Σταυρό, θα πρέπει να παρακαλέσετε εθελοντικά για την άφεση της αμαρτίας σας και
θα πρέπει να επιθυμείτε εθελοντικά να λυτρωθείτε και να ΜΕ αναζητήσετε στον
Ιησού Χριστό. Και τότε θα σας δοθεί η λύτρωση, θα γυρίσετε πίσω και θα γίνετε
δεκτοί με χαρά από Εμένα, τον Πατέρα σας, που κατέβηκε ο Ίδιος στη γη για να σας
σώσει.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 4484

11.11.1948
Η τριαδικότητα του Θεού

Έχετε το χάρισμα να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη νοημοσύνη σας και αυτό το
χάρισμα θα πρέπει να το επωφεληθείτε. Η ζωή σας εξαναγκάζει διαρκώς να κάνετε
κάτι τέτοιο σε σχέση με τις καθημερινές φροντίδες σας και συμμορφώνεσθε με αυτόν
τον εξαναγκασμό χωρίς να προβάλλετε καμιά αντίσταση. Είναι αυτονόητο για σας ότι
πρέπει να συλλογισθείτε πάνω στο καθετί που αντιμετωπίζετε, να ερευνήσετε και να
αναρωτηθείτε. Έτσι λοιπόν πλουτίζετε νοητικά τις ανθρώπινες γνώσεις σας.
Αλλά τη νοημοσύνη σας δεν τη χρησιμοποιείτε πάρα πολύ λίγο ως καθόλου, για
να αποκτήσετε από εσωτερική παρόρμηση και πνευματικές γνώσεις. Βέβαια δέχεσθε,
και συχνά αποδέχεσθε, τέτοιες γνώσεις να σας έρθουν από έξω. Συνήθως όμως αυτό
γίνεται χωρίς να έχετε βάλει σε λειτουργία τη νοημοσύνη σας, χωρίς να ελέγξετε ή να
κάνετε κάποιες σκέψεις, δηλαδή δεν τις επεξεργάζεσθε με τη νοημοσύνη σας.
Άρα κάνετε κακή χρήση του νου σας, με το να τον αφήνετε να οδηγείται σε
λανθασμένα συμπεράσματα, αφού δεχθήκατε πνευματικές γνώσεις χωρίς να τις
ελέγξετε πριν.
Αυτός που σας έδωσε τη νοημοσύνη, μία μέρα σας ζητάει να λογοδοτήσετε για το
πώς την χρησιμοποιήσατε. Αμέτρητοι άνθρωποι παραπαίουν, γιατί δεν
χρησιμοποιούν το μυαλό τους για να σκεφθούν γύρω από διδασκαλίες που θα έπρεπε
να τους προβληματίζουν, αφού είναι μη παραδεκτές με τη μορφή που προσφέρονται
στους ανθρώπους. Βέβαια αρνείσθε τον έλεγχο με το επιχείρημα ότι σαν άνθρωποι
δεν είσαστε ικανοί να κρίνετε σωστά, και έχετε δίκιο από την άποψη ότι η νοημοσύνη
σας μόνο δεν αρκεί. Ωστόσο έχετε μάθει επανειλημμένα ότι ο καθένας μπορεί και
πρέπει να ζητήσει ανά πάσα στιγμή τη διαφώτισή του από το Πνεύμα για να λύσει
ακόμη και τα πιο δύσκολα προβλήματα σύμφωνα με την αλήθεια. Και ότι ο Θεός δεν
αρνείται ποτέ τη συνδρομή Του σε όποιον επιθυμεί στα σοβαρά να βρει την αλήθεια.
Γι’ αυτό το λόγο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να διαφωτισθεί σχετικά με ερωτήματα
στα οποία δεν μπορεί να απαντήσει η νοημοσύνη του από μόνη της. Όταν λοιπόν
κανείς αισθάνεται ανίκανος να κρίνει, έχει ένα λόγο παραπάνω να ζητά τη
συμπαράσταση του Θεού. Αυτό είναι προτιμότερο από το να αποδέχεται διάφορες
διδασκαλίες που του φαίνονται αποδεκτές. Γιατί κανείς θα πρέπει να γνωρίζει σε
βάθος ό,τι πρέπει να πρεσβεύσει σαν αλήθεια. Για τούτο το λόγο μεταξύ άλλων,
φθάνουν αδιάκοπα διδασκαλίες από τον Ουρανό στη γη, για να ρίξουν Φως στο
σκοτάδι του πνεύματος. Και σκοτάδι είναι παντού όπου η αλήθεια καταπιέζεται ή
παραμορφώνεται, όπου επικρατούν λανθασμένες διδασκαλίες και οι άνθρωποι τις
υποστηρίζουν σαν αλήθεια.
Κι αυτό το σκοτάδι θα πρέπει να διαπερασθεί από το Φως, η Αλήθεια θα πρέπει
να διώξει το ψέμα και το λάθος, θα πρέπει να ξεσκεπασθούν τα σημεία όπου οι

άνθρωποι διδάσκονται εσφαλμένα. Γιατί μόνο η αλήθεια οδηγεί στην αιώνια Ζωή,
δεδομένου ότι η αλήθεια είναι από το Θεό ενώ οι λανθασμένες δοξασίες είναι
αντίθετες με Εκείνον.
Γι’ αυτό μας ενδιαφέρει τώρα να διασαφηνίσουμε μια διδασκαλία η οποία
περιπλέχτηκε και διαστρεβλώθηκε εντελώς από τον εχθρό των ψυχών, αλλά
διείσδυσε μεταξύ των ανθρώπων. Και ο λόγος ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαν τη
νοημοσύνη τους και αποδέχτηκαν ανεξέλεγκτα αυτό που τους μεταβίβασαν, δηλαδή
τη διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού.
Αυτή η διδασκαλία είναι πραγματικά εντελώς ακατανόητη, δηλαδή είναι αδύνατο
να τη συλλάβει και να την καταλάβει κανείς νοητικά. Είναι μια παρουσίαση της
αιώνιας Θεότητας, η οποία όντας παράλογη είναι αστήρικτη και απαράδεκτη. Με
άλλα λόγια όποιος την ασπάζεται, δεν έχει πια το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την
κρίση του, και όποιος χρησιμοποιεί την κρίση του, δεν μπορεί να την ασπασθεί.
Η προσπάθεια να περιορισθεί η αιώνια Θεότητα σε μια περιορισμένη μορφή,
είναι ένα δείγμα της ατέλειας εκείνων των ανθρώπων που αποδέχτηκαν αυτή τη
διδασκαλία. Το είναι του Θεού είναι απεριόριστο αφού είναι κάτι το απόλυτα τέλειο.
Και κάτι που είναι απόλυτα τέλειο δεν διασπάται. Γιατί η τελειότητα είναι μια
πνευματική κατάσταση, και κάτι το πνευματικό δεν μπορεί να διασπασθεί στα τρία.
Γι’ αυτό το λόγο είναι αδύνατο να μιλάει κανείς για μια "τριπρόσωπη Θεότητα",
πράγμα που είναι μια αδιανόητη έννοια, η οποία οδηγεί σε εντελώς λανθασμένες
αντιλήψεις γύρω από το είναι του Θεού.
Θεός - Πατέρας, Θεός - Υιός και Θεός - Άγιο Πνεύμα αυτές οι έννοιες οδηγούν
δικαιολογημένα στο συμπέρασμα, ότι τρία πρόσωπα ενώθηκαν σε μια αιώνια
Θεότητα, δηλαδή αυτά τα τρία αποτελούν ένα Θεό! Όμως αυτή η παρουσίαση είναι
λανθασμένη. Για να καταλάβουν οι άνθρωποι την Οντότητα του Θεού μέσα από
αυτές τις τρεις έννοιες, το μόνο σωστό είναι να ερμηνευθεί ο "Πατέρας" ως Αγάπη, ο
"Υιός" ως Σοφία και το "Πνεύμα" ως Δύναμη. Αυτή είναι η μόνη σωστή ερμηνεία,
την οποία έχει εξάλλου σαν βάση η διδασκαλία για την τριαδικότητα του Θεού. Όμως
αδυνατώντας να την κατανοήσει, την παρερμήνευσε και προέκυψε η λανθασμένη
αντίληψη ότι η Θεότητα εμπεριέχει τρία πρόσωπα.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, το σύνολο της θεϊκής Οντότητας, δεν μπορεί σε
καμία περίπτωση να προσωποποιηθεί. Είναι αδύνατο να παρουσιασθεί με μία μορφή
σύμφωνα με την ανθρώπινη έννοια. Πρόκειται για ένα άπειρο ΦΩΤΟΣ και
ΔΥΝΑΜΗΣ, το οποίο κατευθύνει και αξιοποιεί η ΘΕΛΗΣΗ της ΑΓΑΠΗΣ.
Το Φως είναι Θεός, η Δύναμη είναι Θεός και η Θέληση της Αγάπης είναι Θεός.
Το ένα δεν υφίσταται χωρίς το άλλο, αυτή η τριάδα εμπερικλείει όλη τη Θεότητα.
Συνάμα αυτή η τριάδα είναι το γνώρισμα της τελειότητας, όταν ένα πλάσμα του Θεού
διαθέτει Αγάπη, Σοφία και Δύναμη, έχει γίνει δηλαδή ομοίωμά Του. Αλλά και σε
αυτήν την περίπτωση αποτελεί μόνο ένα Ον. Δεν είναι κάποια μορφή, παρά κάτι το
Πνευματικό, το οποίο δεν χρειάζεται μια μορφή για να υπάρξει. Και κάθε μορφή θα
διαλυόταν αυτόματα από Αυτό το Ον, αν δεν είχε προηγουμένως μεταμορφωθεί σε
πνεύμα, ώστε να μπορεί να περιλάβει την πληρότητα της Αγάπης, της Σοφίας και της
Δύναμής Του.
Και μια τέτοια μορφή ήταν ο άνθρωπος ΙΗΣΟΥΣ, ο οποίος είχε επιλεχθεί απ’ το
Θεό για να είναι φορέας όλης της πληρότητας σε Αγάπη, Σοφία και Δύναμη. Ο
σκοπός ήταν να προσφέρει μια ορατή Θεότητα στους ανθρώπους, ώστε να μπορούν
να πιστέψουν σε ένα ΟΝ. Ένα Ον το οποίο αποτελεί την ύψιστη τελειότητα και παρ’
όλα αυτά είναι συνδεδεμένο με τα ατελή πλάσματα, τους ανθρώπους. Αυτή η μορφή
όμως ήταν μόνο γήινη, ήταν κατά κάποιο τρόπο υπαρκτή μόνο για όσους έβλεπαν με
τα μάτια του σώματος. Γιατί το πνεύμα δεν χρειάζεται καμία μορφή για να γίνει
ορατό από ένα άλλο πνεύμα.
Η εικόνα "Πατέρας", "Υιός" και "Άγιο Πνεύμα", σαν τρία ξεχωριστά όντα, είναι
παραπλανητική, ακόμη και αν μπαίνει η προσθήκη πως "είναι ένα". Γιατί τότε οι

άνθρωποι διατρέχουν τον κίνδυνο να κάνουν ένα διαχωρισμό, επικαλούμενοι το κάθε
πρόσωπο χωριστά και έτσι να ενισχύσουν την άποψη μέσα τους ότι πρόκειται για
τρία πρόσωπα. Έτσι όμως κινδυνεύουν να χάσουν τη σωστή αίσθηση, αυτή που
ανταποκρίνεται στην αλήθεια, για ένα Θεό, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται σε
κάθε εγκόσμια ή πνευματική δοκιμασία.
Ακόμη, ο άνθρωπος Ιησούς, ο οποίος πορεύθηκε στη γη σαν άτομο, για να
κατοικήσει μέσα Του ο Θεός με όλη Του την πληρότητα, έγινε ένα μαζί Του, πράγμα
που αποδεικνύει η ανάληψή Του. Γιατί το σώμα Του είχε πνευματικοποιηθεί εντελώς
και όλα του τα συστατικά έγιναν μέλη αιώνιας Θεότητας. Έτσι δεν υφίσταντο πια δύο
ξεχωριστά, τέλεια, Όντα, παρά υπήρχε μόνο μία Θεότητα, η οποία αντιπροσώπευε
την Αγάπη, τη Σοφία και τη Δύναμη στον ύψιστο βαθμό τελειότητας: ΘΕΟΣ
ΠΑΤΕΡΑΣ, ΘΕΟΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ, το οποίο γεμίζει το Σύμπαν, και
το οποίο πραγματοποιεί το καθετί που ορίζει η θέλησή Του.
Με αυτές τις έννοιες, Πατέρας Υιός και Άγιο Πνεύμα, χαρακτηρίζεται το είναι
της Αιώνιας Θεότητας. Η Σοφία, - "Ο Υιός"-, εκπορεύεται από τον "Πατέρα", - την
Αγάπη -, και η Δύναμη που διαπερνά τα πάντα, εκτελεί αυτά που αποφασίζουν
Πατέρας και Υιός. Με άλλα λόγια, ο Θεός είναι παντοδύναμος και υπέρμετρα σοφός
και στοργικός. Αυτή η έννοια είναι πιο κατανοητή και λύνει με τον πιο απλό τρόπο το
πρόβλημα της τριαδικής Θεότητας. Και μόνο τυφλοί πνευματικά άνθρωποι δεν
μπορούν να συλλάβουν ή να αναγνωρίσουν αυτήν την απλή λύση. Κι αυτό γιατί τους
καθοδηγούν στραβά ηγέτες που είναι πνευματικά τυφλοί, οι οποίοι δεν έχουν φώτιση
αλλά και αρνούνται να διδαχθούν.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8035

7.11.1961

Η παραμορφωμένη εικόνα του Θεού και οι λανθασμένες δοξασίες
Είναι παραμορφωμένη η εικόνα που αποκτάτε για το Είναι Μου όταν Με
παριστάνουν σαν ένα Θεό οργής και εκδίκησης, σαν ένα αυστηρό δικαστή δίχως
συμπόνια, ο οποίος δεν κάνει άλλο από το να τιμωρεί και να καταδικάζει, χωρίς να
δείχνει ποτέ έλεος. Έναν τέτοιο Θεό θα Το φοβάστε μόνο, θα Τον υπακούτε από
φόβο και θα τηρείτε τις εντολές Του αποκλειστικά για το φόβο της τιμωρίας. Όμως
δεν πρόκειται ποτέ να Τον αγαπήσετε έτσι, όπως θέλει Αυτός να Τον Αγαπάτε.
Όσο λοιπόν σας μεταφέρουν μια τέτοια εικόνα του Εαυτού Μου, απέχετε από την
αλήθεια και παραμένετε σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι. Έτσι όμως δύσκολα θα βρείτε
το στόχο σας και την επανασύνδεση μαζί Μου. Γιατί μόνο η αγάπη καθιστά δυνατή
αυτή την επανασύνδεση, όμως μια τέτοια αγάπη είναι σχεδόν αδύνατον να την
αισθανθείτε για ένα Ον που σας το παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο.
Αλλά Εγώ θέλω να κερδίσω την αγάπη σας και την πλήρη εμπιστοσύνη σας.
Θέλω να Με αναγνωρίσετε σαν ένα πιστό Πατέρα ο οποίος επιθυμεί να Τον ενώνει η
Αγάπη με τα παιδιά Του. Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να σχηματίσετε μια σωστή
εικόνα για Μένα, θα πρέπει να σας προσφερθεί η Αλήθεια για το Είναι Μου, το οποίο
στην ουσία του είναι Αγάπη, Σοφία και Δύναμη. Το οποίο είναι απόλυτα τέλειο και
το οποίο μπορείτε επίσης ν’ αγαπήσετε, εάν νιώσετε το μέγεθος της Αγάπης Μου,
που θα έχετε δική σας παντοτινά.
Ένα Θεό που σας τιμωρεί όταν αμαρτάνετε, σίγουρα θα Το φοβάστε, αλλά δεν θα
μπορείτε να Τον αγαπήσετε. Εγώ όμως δεν σας τιμωρώ, παρά μόνο σας βοηθώ να
ξεφύγετε από την αμαρτωλή σας κατάσταση, και σας χαρίζω δύναμη και χάρη για να
το κατορθώσετε. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να στείλω στην καταστροφή
όποιον έχει αμαρτήσει και δεν πρόκειται ποτέ να τον καταδικάσω. Αντίθετα θα

προσπαθώ συνέχεια να το γλυτώσω από την άβυσσο, γιατί το λυπάμαι που έχει πάρει
από μόνος του τον κατήφορο.
Και όλα τα μέσα που χρησιμοποιώ για να σηκώσω ξανά όποιον έπεσε και
αμάρτησε, είναι καθαρά αποδείξεις της ΑΓΑΠΗΣ Μου. Σε καμιά περίπτωση δεν
είναι τιμωρία, γιατί αυτή είναι ασυμβίβαστη με την ατέλειωτη Αγάπη Μου. Άρα δεν
πρέπει να πιστεύετε αυτές τις δοξασίες οι οποίες Με παριστάνουν σαν έναν
εκδικητικό και τιμωρό Θεό.
Για τον ίδιο λόγο επίσης μπορείτε να απορρίψετε τη διδασκαλία της αιώνιας
καταδίκης σαν μια λανθασμένη δοξασία. Γιατί Εγώ δεν καταδικάζω ποτέ τα
πλάσματά Μου. Αυτά από μόνα τους διαλέγουν τον κατήφορο χάρη στην ελεύθερη
θέλησή τους και Εγώ επιδιώκω κάθε φορά να τα γλυτώσω. Παράλληλα όμως δεν
επιτρέπεται να παραβλεφθεί η Δικαιοσύνη Μου, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορώ
να κάνω ευτυχισμένο ένα πλάσμα, το οποίο απομακρύνθηκε εθελοντικά από Εμένα
και έχει πάρει κατηφορική πορεία.
Ωστόσο όταν σκέφτεσθε Εμένα, θα πρέπει πάντα να φαντάζεσθε έναν αγαθό,
υπερβολικά στοργικό Πατέρα, ο οποίος είναι μόνιμα πρόθυμος να σας προσφέρει την
Αγάπη Του. Όμως λόγω της τελειότητάς Του δεν μπορεί να ενεργήσει χωρίς να
λαμβάνει υπ’ όψη του την αιώνια Τάξη. Ωστόσο ο δρόμος προς Εμένα είναι ανοικτός
ανά πάσα στιγμή για το κάθε πλάσμα. Ακόμη και όποιος έχει πέσει πολύ βαθιά, δεν
έχει παρά να απλώσει το χέρι του και Εγώ θα τον πιάσω και θα τον τραβήξω στα ύψη.
Γιατί η Αγάπη και η Ευσπλαχνία Μου είναι τόσο μεγάλες, που παραβλέπω κάθε
ενοχή όταν κανείς αφήνεται εθελοντικά στα χέρια Μου.
Σε αυτή την περίπτωση διαγράφω κάθε ενοχή, γιατί γι’ αυτό έχυσα το αίμα Μου
μέσα από τον άνθρωπο Ιησού, δηλαδή εξάλειψα έτσι την ενοχή, όπως απαιτεί η
Δικαιοσύνη. Και αφού σας παρουσιάζω τον αληθινό Μου Εαυτό με κάθε αλήθεια,
δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε εθελοντικά το δρόμο που οδηγεί σ’ Εμένα. Αντίθετα,
δυσκολεύεστε να αγαπήσετε ένα Θεό, τον οποίο είσαστε υποχρεωμένοι να φοβάστε.
Γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να σας δοθεί η καθαρή αλήθεια, μία πνευματική γνώση
που θα σας δώσει σαφή εικόνα για Εμένα, το Θεό και Δημιουργό σας, που θέλει να
είναι ο Πατέρας σας. Γιατί οι λανθασμένες δοξασίες δεν μπορούν να σας οδηγήσουν
στη μακαριότητα.
Για ετούτο ακριβώς το λόγο θα πρέπει να στιγματισθούν. Γιατί προήλθαν από τον
αντίπαλο Μου, ο οποίος θέλει να σας κρατήσει στο σκοτάδι του πνεύματος, που κάνει
τα πάντα για να σας εμποδίσει να βρείτε το δρόμο σας ως Εμένα. Ο οποίος φυτεύει το
φόβο στις καρδιές των ανθρώπων, ώστε να μη φυτρώσει η αγάπη η οποία ενώνει το
παιδί με τον Πατέρα. Εγώ όμως θέλω να κερδίσω την αγάπη σας και γι’ αυτό σας
φέρνω την αλήθεια.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 5049

25.1.1951

Οι δρόμοι είναι πολλοί, ο στόχος είναι ένας
Πρέπει να αλληλοσυμπληρώνεσθε μεταξύ σας και να μη διασπάσθε. Να
πορεύεσθε από κοινού και να μην πηγαίνετε από διαφορετικούς δρόμους, εάν έχετε
όλοι τον ίδιο σκοπό, να φθάσετε σ’ Εμένα, να δείτε το Πρόσωπο Μου και να είσαστε
αιώνια μακάριοι. Να ξέρετε ότι αξιολογώ τον κάθε άνθρωπο ανάλογα με το
εσωτερικό του είναι και δεν απορρίπτω κανέναν, ακόμη και εάν δεν στρέφεται σε
Εμένα. Γιατί πρόκειται απλά για ένα παιδί που κάνει λάθος, που χρειάζεται μόνο το
έλεος και τη φιλευσπλαχνία Μου και όχι την οργή Μου. Γι’ αυτό παραστέκομαι σε
όποιον σφάλλει και τον σπρώχνω μαλακά να βρει το σωστό δρόμο που οδηγεί σε

Εμένα. Για τον καθένα ισχύει μια διαφορετική φροντίδα, αλλά μη νομίσετε ότι γι’
αυτό το λόγο δεν έχει τη δυνατότητα να φθάσει στο στόχο. Αρκεί να ΜΕ αναζητήσει
κανείς και Εγώ θα τον τραβήξω κοντά Μου.
Γι’ αυτό μην αντιμάχεσθε μεταξύ σας και μη διασπάσθε, παρά μάχεσθε από
κοινού στην τελευταία μάχη πάνω σε αυτή τη γη. Για Εμένα υπάρχει μόνο μια
στρατιά και αρχηγός της είμαι Εγώ. Είναι εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό
και για αυτό έχουν το Όνομά Του στο μέτωπο τους...
Μόνο ένα πράγμα λαμβάνω υπ’ όψη Μου και έχει σημασία, κατά πόσον η πίστη
τους είναι ζωντανή. Το να αναγνωρίζουν με το στόμα το Χριστό, δεν τους κάνει
αυτόματα μέλη της στρατιάς των δικών Μου. Αλλά το αποφασιστικό κριτήριο για να
καταμετρηθούν με τη μικρή Μου ποίμνη, που ο Ποιμένας της είμαι Εγώ, είναι το ότι
ζουν στα ίχνη του Ιησού και με αυτό τον τρόπο έχει ζωντανέψει η πίστη τους. Και
όσο οι εκκλησιαστικές κοινότητες αλληλομάχονται, τους λείπει αυτή η ζωντανή
πίστη. Διότι τους λείπει και η επίγνωση του τι εννοώ Εγώ σαν την Εκκλησία που
ίδρυσα Εγώ.
Τα αληθινά μέλη της δικής Μου Εκκλησιάς καταλαβαίνοννται μεταξύ τους, σε
όποιο θρήσκευμα ή πνευματική κατεύθυνση και να ανήκουν. Τα αληθινά μέλη της
Εκκλησίας Μου αναζητούν το ένα το άλλο και χαίρονται όταν βρεθούν. Τα αληθινά
μέλη είναι στενά συνδεδεμένα μαζί Μου, γιατί αποζητούν το Λόγο Μου και τον
αναγνωρίζουν σαν την αληθινή τροφή και το αληθινό ποτό.
Τα αληθινά μέλη της Εκκλησίας Μου δεν προσκόπτουν στους τύπους και δεν
αποδίδουν καμία αξία στους τύπους. Παρά τους γεμίζει η αγάπη που έχουν για Εμένα
όπως και για το διπλανό τους. Και σαν αποτέλεσμα το πνεύμα τους είναι
αφυπνισμένο και τους διδάσκει σωστά, έτσι ώστε να αναγνωρίζονται μεταξύ τους και
να μην τους χωρίζει τίποτα . Τότε επιδιώκουν από κοινού να ανέβουν, βοηθώντας το
ένα το άλλο εάν η άνοδος είναι δύσκολη. Γιατί πορεύονται προς ένα υψηλό στόχο,
επιστρέφουν στο πατρικό τους. Και Εγώ έρχομαι να τους προϋπαντήσω και τους
δείχνω τον Εαυτό Μου. Γιατί πλησιάζω όποιον Με αναζητά στα σοβαρά, τον
προϋπαντώ σαν φίλο και αδελφό. Και παίρνω όλα Μου τα παιδιά στην πατρική Μου
καρδιά και δεν τα αφήνω πια ποτέ μακριά Μου...
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 4431

10.9.1948
Πνευματικός σεισμός

Τους ανθρώπους της γης τους περιμένει ένας μεγάλος πνευματικός σεισμός, γιατί
θέλω να σας δείξω ότι το χέρι Μου φθάνει ακόμη και εκεί που πιστεύετε ότι έχετε
χτίσει πάνω σε ακράδαντα θεμέλια. Θέλω να σας βγάλω από τη ναρκισσιστική σας
απάθεια. Θέλω να ξυπνήσετε και να αναρωτηθείτε στα σοβαρά σε τι αποβλέπω και τι
επιδιώκω, δείχνοντας φανερά τη δυσαρέσκειά Μου για ένα οικοδόμημα που εσείς
θεωρείτε ότι αντιπροσωπεύει την αρετή και την ανωτερότητα.
Χρειάζομαι στο τέλος των καιρών εργάτες που θα δουλέψουν εντατικά για Εμένα
και το Βασίλειο Μου. Χρειάζομαι υπηρέτες που έχουν ζωντανή πίστη, που ζουν με
αγάπη σύμφωνα με το θέλημά Μου και έτσι το Πνεύμα Μου μπορεί να ενεργήσει
μέσα από αυτούς. ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΛΟΥΣ ΠΟΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΜΝΗ Μου
και ένθερμους αντιπροσώπους του Λόγου Μου. Ο Λόγος Μου πρέπει να δοθεί στους
ανθρώπους πεντακάθαρος. Γι’ αυτό μιλώ απευθείας στους υπηρέτες που έχω στη γη,
ώστε ο Λόγος Μου να φθάσει χωρίς παραμορφώσεις στους ανθρώπους.
Αυτή είναι η δουλειά που έχουν να κάνουν οι υπηρέτες Μου στον αμπελώνα
Μου, γιατί ήρθε η ώρα του τρύγου, όπως έχει προαναγγελθεί γραπτά και προφορικά.

Και γι’ αυτή τη δουλειά χρησιμοποιώ ολοφάνερα άλλους, και όχι εκείνους που
πιστεύουν ότι είναι οι αντιπρόσωποι Μου επί γης. Έχω επιλέξει μόνος Μου
αληθινούς αντιπροσώπους της Διδασκαλίας Μου. Οι πρώτοι όμως δε θέλουν να τους
αναγνωρίσουν και γι’ αυτό δε θέλουν ν’ ακούσουν το Λόγο Μου.
Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να μιλήσω με ένα εξωτερικό σημάδι, που θα παραξενέψει
τους ανθρώπους και θα τους κάνει να σκεφθούν. Είναι εντελώς απαραίτητο να
αναλογισθεί ο καθένας πόσο άχρηστο είναι αυτό το ανθρώπινο οικοδόμημα, εφόσον
δεν ανταποκρίνεται στο θέλημά Μου. Πρέπει να αναλογισθεί με ποια μορφή θέλω να
εκπληρώνουν το θέλημά Μου οι άνθρωποι, ποιες πράξεις έχουν πραγματική αξία και
αιώνιο όφελος για την ψυχή. θα πρέπει να αποστασιοποιηθεί από
προκατασκευασμένες απόψεις, από παραδοσιακές αντιλήψεις και συνήθειες, που δεν
έχουν καμία απολύτως αξία. Γιατί είναι απλά εξωτερικά, επιφανειακά πράγματα που
κρύβουν και παραμορφώνουν τον αληθινό πυρήνα.
Θα πρέπει να γίνει συνειδητό ποια είναι τα γνωρίσματα της Εκκλησίας που Εγώ ο
Ίδιος ίδρυσα πάνω στη γη. Θα πρέπει να ξεσκεπασθούν οι διδασκαλίες που είναι
λανθασμένες γιατί υποστηρίζουν ότι για ν’ ανήκει κανείς στην Εκκλησία Μου,
οφείλει ν’ ανήκει σ’ ένα συγκεκριμένο δόγμα. Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί ποτέ να
είναι σύμφωνο με τη Θέλησή Μου.
Το καθετί που παρουσιάζει μια οργανωμένη μορφή, είναι έργο των ανθρώπων,
γιατί η δική Μου Εκκλησία είναι ένα καθαρά πνευματικό οικοδόμημα. Τα θεμέλιά
της αποτελούν οι σκέψεις, οι προσπάθειες, οι επιθυμίες και οι πράξεις που είναι
σύμφωνες με το Θέλημά Μου. Το μόνο εξωτερικό της γνώρισμα είναι η ακαταπόνητη
έμπρακτη αγάπη. Το επακόλουθο αυτής της αγάπης είναι ότι κανείς αναγνωρίζει και
κατανοεί όλα όσα θέλω να πιστεύετε, όλα όσα σας διδάσκω και σας αποκαλύπτω
μέσω των σκέψεών σας ή του εσωτερικού Λόγου.
Τα αδιαφιλονίκητα σημάδια της Εκκλησίας που Εγώ ίδρυσα φαίνονται στο ότι το
Πνεύμα Μου ενεργεί φανερά μέσα σ’ έναν άνθρωπο, στο ότι η σκέψη του είναι
φωτισμένη και η πίστη του ακράδαντη. Όμως είναι πιο πιθανό να τα συναντήσει
κανείς έξω από τους κόλπους μιας χριστιανικής οργάνωσης, αν και είναι δυνατό και
εκεί μέσα οι άνθρωποι να έχουν αυτήν την ευτυχία, όταν βάζουν πάνω από όλες τις
άλλες διδασκαλίες, τον πυρήνα, δηλαδή τη διδασκαλία της χριστιανικής αγάπης. Σ’
αυτήν την περίπτωση όμως θ' αντιληφθούν και οι ίδιοι πόσο άχρηστες για την εξέλιξη
της ψυχής είναι οι τελετουργίες και ολόκληρο το κοσμικό οικοδόμημα.
Πολλές φορές μάλιστα αποτελούν πραγματικό εμπόδιο, γιατί οι εξωτερικές
διαδικασίες που αιχμαλωτίζουν την όραση, τις αισθήσεις και τις σκέψεις του
ανθρώπου, τον εμποδίζουν να συνδεθεί ενδόμυχα και ολόψυχα μαζί Μου.
Όποιος έχει καταλάβει τι ευλογία αποτελεί αυτή η βαθιά, απευθείας σύνδεση μαζί
Μου, όποιος έχει βρει το δρόμο για το πνευματικό Βασίλειο και επικοινωνεί νοερά με
τους κατοίκους του, δεν πρόκειται ποτέ πια να ικανοποιηθεί με τέτοιες ορατές,
επιφανειακές λειτουργίες. Θα πάρει τις αποστάσεις του απ’ αυτές, γιατί καταλαβαίνει
και αισθάνεται ότι δεν είναι αυτό που εγώ θέλω από τους ανθρώπους.
Μια τέτοια στάση αποτελεί πνευματική πρόοδο, και θέλω να το καταλάβουν όλοι
οι άνθρωποι. Γι’ αυτό το λόγο θα τραβήξω την προσοχή τους σ’ ένα γεγονός που θα
δείχνει σαφώς ότι έχει προέλθει από το δικό Μου χέρι. Θέλω να βάλω στις καρδιές
των ανθρώπων μια αμφιβολία που θα πρέπει να τους κάνει να σκεφθούν, εφόσον
είναι καλοπροαίρετοι και αναζητούν την αλήθεια.
Θα σείσω αυτό το ανθρώπινο οικοδόμημα συθέμελα. Χαρά σ’ αυτόν που θα
αναγνωρίσει τη φωνή του Θεού μέσα απ' αυτό το γεγονός. Αν εγκαταλείψει αυτά που
τον κρατούν δέσμιο, θα έχει κέρδος γιατί θα λάβει πολύτιμα αγαθά σε αντάλλαγμα
για αυτά τα άχρηστα που θα εγκαταλείψει. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσχωρεί στη δική
Μου Εκκλησία, η οποία υφίσταται μόνο πνευματικά.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 4544

18.1.1949

"Ακολουθήστε τα βήματά Μου..."
Ακολουθήστε τα βήματά Μου και θα φθάσετε ήδη πάνω στη γη στο στόχο που
σας είχε τεθεί εξ αρχής. Οφείλετε να προσπαθήσετε πάνω από όλα να εφαρμόζετε την
αγάπη, που σας φέρνει κοντά σ’ Εκείνον που είναι η Ίδια η αιώνια Αγάπη. Και αν
έχετε εμπρός στα μάτια σας την επίγεια πορεία Μου και Μου ζητάτε, χάρη στο έργο
της Λύτρωσης, να ενισχύσω τη θέλησή σας, θα σας είναι εύκολο να ζείτε με αγάπη.
Γιατί σας συμπαραστέκομαι και σας προσφέρω διαρκώς δυνατότητες να δείξετε
έμπρακτα τη θέλησή σας για αγάπη εφόσον αισθάνεσθε αυτή την παρόρμηση.
Η ζωή Μου στη γη ήταν μόνιμα άσκηση ανιδιοτελούς αγάπης για τους άλλους. Το
αποτέλεσμα ήταν η ένωση του Πατέρα, της αιώνιας Αγάπης, με Εμένα. Έτσι μπόρεσα
να διαθέτω τη Δύναμη και την Εξουσία Του, το Φως και τη Σοφία σαν να ήταν κτήμα
Μου. Ήμουν πλήρης με το Πνεύμα Του, τη Δύναμη και το Φως Του. Και έτσι τα
πάντα Μου ήταν δυνατά, γιατί ο Ίδιος ο Θεός ενεργούσε μέσα Μου.
Σαν άνθρωπος έδωσα την απόδειξη ότι δεν είναι αδύνατο να είναι κανείς πλήρης
του θείου Πνεύματος. Ότι συνεπώς ο καθένας είναι ικανός να πραγματοποιήσει τα
σημεία και τα θαύματα τα οποία έκανα Εγώ, ότι ο άνθρωπος μπορεί να διαμορφώσει
από μόνος του τον εαυτό του ώστε να μπορεί, σαν ομοίωμα του Θεού να
εκμεταλλευθεί όλες τις δυνάμεις και συνεπώς να πραγματοποιήσει ό,τι θέλει.
Ακολουθήστε τα βήματά Μου... Στη διάθεσή σας είναι ολόκληρη η δύναμη του
Θεού, δεν σας θέτει κανέναν περιορισμό Αυτός, σας δίνει αμέτρητα και μπορείτε να
πάρετε όλα όσα θέλει να σας μοιράσει, γιατί σας Αγαπά...
Ακολουθήστε τα βήματά Μου... Ζήστε τη ζωή σας με ανιδιοτελή αγάπη για τους
συνανθρώπους σας και θα γίνετε τέλειοι, ικανοί ν’ απολαμβάνετε μόνιμα την Αγάπη
και τη Χάρη του Θεού. Σας μιλώ σαν άνθρωπος, όπως όταν περπατούσα σαν
άνθρωπος στη γη. Ένας άνθρωπος που έπρεπε και αυτός με μια ζωή αγάπης να
κατακτήσει τη θεία δύναμη, ο οποίος χάρη στην αγάπη μόνο μπόρεσε να ενωθεί με
την αιώνια Θεότητα…
Σας δείχνω το δρόμο που αρκεί να πορευθείτε για να αναγνωρίσετε ταυτόχρονα
ότι τα Λόγια Μου είναι Αλήθεια. Αφήστε Με να σας σπρώξω προς αυτήν την
κατεύθυνση και μη Μου προβάλλετε καμία αντίσταση. Προσπαθήστε να ενεργείτε με
αγάπη και η δύναμή σας θα μεγαλώσει, η θέλησή σας για περισσότερη αγάπη θα
τονωθεί, γιατί η ίδια η αγάπη είναι δύναμη, και εάν την ασκείτε, ό,τι δίνετε, γυρίζει
σαν δύναμη πίσω σε σας...
Δοκιμάστε να αφήσετε τα Λόγια Μου να φθάσουν στην καρδιά σας, αφήστε Με
να σας φωνάξω και ακολουθήστε Με... Είμαι η Φωνή στην έρημο της ζωής σας. Όλα
κινδυνεύουν να ξεραθούν γύρω σας, εάν δεν ποτίσετε το στεγνό έδαφος με τον
ποταμό της θεϊκής Αγάπης, εάν δεν κάνετε να βλαστήσουν με μέσον την αγάπη όλα
τα καλά στοιχεία και να μεγαλώσετε τη δύναμη μέσα σας.
Μην παρακούτε τη Φωνή Μου, προσέξτε την και σκεφθείτε ότι δεν απαιτώ τίποτα
το αδύνατο από σας. Γιατί Εγώ ο Ίδιος σας έδωσα σαν άνθρωπος ένα παράδειγμα τι
μπορούν να καταφέρουν η αγάπη και η θέληση ενός ανθρώπου... Ακολουθήστε Με,
θα γίνετε και θα μείνετε μακάριοι σε όλη την αιωνιότητα.
Αμήν

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ;»
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7797

14.1.1961

Ποιος είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης
Θα πρέπει να ξέρετε για ποιον λόγο έχετε έρθει στη γη, αν θέλετε η γήινη πορεία
σας να στεφθεί μ’ επιτυχία, αν θέλετε να επιστρέψετε στον προορισμό σας, αν θέλετε
να γίνετε πάλι αυτό που ήσασταν αρχικά. Βγήκατε κάποτε από μέσα Μου σαν τέλεια
όντα, ήσασταν φτιαγμένοι καθ’ ομοίωσή Μου, προικισμένοι με όλες τις θεϊκές
ιδιότητες γεμάτοι φως και δύναμη. Ήσασταν μόνιμα συνδεδεμένοι μαζί Μου, το Θεό
και Δημιουργό σας και έτσι μπορούσατε να αντλείτε αδιάκοπα από τη δύναμη Μου,
γι’ αυτό ήσασταν ανείπωτα ευτυχισμένοι.
Όμως ένα τέλειο ον πρέπει να διαθέτει ελευθερία της θέλησης, γιατί αλλιώς δεν
θα μπορούσατε να θεωρηθείτε θετικά πλάσματα. Αυτή η ελευθερία όφειλε να σας
προσφέρει δύο δυνατότητες: να παραμείνετε τέλειοι όπως σας δημιούργησα Εγώ, ή
να απαρνηθείτε την τελειότητά σας, να μεταμορφωθείτε στο αντίθετο.
Οφείλατε λοιπόν να αποδείξετε τη θεϊκότητά σας με το να εναρμονίσετε τη
θέλησή σας με τη δική Μου, να γίνει δηλαδή ένα με τη δική Μου αν και παραμένει
απόλυτα ελεύθερη. Έπρεπε όμως να έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ακριβώς το
αντίθετο. Έπρεπε να έχετε τη δυνατότητα να εκπέσετε από Εμένα, σαν δείγμα της
ελεύθερης θέλησης, εφόσον αυτή θα ήταν αντίθετη στη δική Μου και σ’ Εμένα.
Και έτσι ζήτησα από το πρωτοδημιούργητο ον να πάρει μία απόφαση. Επρόκειτο
για το φωτεινό πνεύμα το οποίο δημιούργησε η ασύλληπτη Αγάπη Μου, το οποίο σαν
ομοίωμά Μου, όφειλε να δημιουργεί και να ενεργεί μαζί Μου και στο πλάι Μου στο
πνευματικό βασίλειο. Είχε βγει απόλυτα τέλειο από μέσα Μου, ήταν το ομοίωμά
Μου, όμως ένα πράγμα το ξεχώριζε από Εμένα: Αυτό αντλούσε από Εμένα τη
δύναμη, ενώ ΕΓΩ ήμουν η ίδια η ΠΗΓΗ της ΔΥΝΑΜΗΣ. Το γνώριζε και το ίδιο
αυτό το πράγμα, γιατί διέθετε πλήρη Γνώση.
Και έτσι υποβλήθηκε σε μια δοκιμασία της θέλησής του, η οποία συνίστατο στο
να αναγνωρίσει ότι ΕΓΩ ήμουν η ΠΗΓΗ από την οποία αντλούσε διαρκώς τη

ΔΥΝΑΜΗ. Από τη δική του θέληση και τη δική Μου Δύναμη είχαν προκύψει
αμέτρητα όντα. Ήταν όλα τους διαμορφωμένα τέλεια, προικισμένα εξίσου με όλα τα
χαρίσματα και την ελεύθερη θέληση, απόδειξη της θεϊκότητάς τους. Ωστόσο η
αίσθηση ότι όλα αυτά τα όντα ήταν γέννημά του γέμισε έπαρση το
πρωτοδημιούργητο πνεύμα, το Φορέα του Φωτός, και στην έπαρσή του εξεγέρθηκε
εναντίον ΜΟΥ.
Έτσι δεν επέτυχε στη δοκιμασία της θέλησής του, παρά αποκόπηκε εκούσια από
Εμένα. Ένας τέτοιος χωρισμός όμως είναι αδύνατο να συμβεί πραγματικά, γιατί τότε
θα εξαφανίζονταν όλα τα όντα, δεδομένου ότι δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς
ΕΜΕΝΑ και τη Δύναμή Μου. Όμως ο Φορέας του Φωτός, ο Εωσφόρος,
απομακρύνθηκε εθελοντικά από κοντά Μου και έπεσε στα βάθη. Μαζί του παρέσυρε
ένα μεγάλο αριθμό από τα δημιουργημένα όντα, τα οποία όφειλαν επίσης να
αποφασίσουν και τα οποία αποσκίρτησαν εξίσου από Εμένα.
Αυτό το γεγονός το οποίο διαδραματίσθηκε στο πνευματικό βασίλειο, ήταν η
αιτία να δημιουργηθεί ο κόσμος. Γι’ αυτό το λόγο έγιναν οι διάφορες κάθε λογής
δημιουργίες, τις οποίες άφησα να γίνουν ώστε ν' αποτελέσουν το δρόμο της επανόδου
των πνευμάτων προς Εμένα. Γιατί μόνο τότε μπορούν να είναι ευτυχισμένα, όταν
ξαναενωθούν μαζί Μου, ενώ η απόσταση από Εμένα σημαίνει μια κατάσταση
μεγάλης δυστυχίας.
Επανειλημμένα προσπαθώ να μεταφέρω στους ανθρώπους αυτή τη γνώση. Γιατί
εσείς είσασθε εκείνα τα πνεύματα που έπεσαν, τα οποία βρίσκονται στο δρόμο της
επιστροφής και πλησιάζουν ήδη στο τέρμα. Ανατρέψατε την αλλοτινή τελειότητά σας
και έτσι γίνατε ατελή. Ως άνθρωποι παραμένετε ατελή πλάσματα, αλλά μπορείτε να
ξαναγίνετε τέλειοι στη διάρκεια της επίγειας ζωής σας. Αρκεί να εκπληρώσετε το
θέλημά Μου, να εναρμονισθείτε με το Νόμο της Θείας Τάξης Μου, να ζείτε μια ζωή
όλο αγάπη μετατρέποντας ξανά την ύπαρξη σας σε αγάπη, όπως ήταν στην αρχή.
Η αγάπη σας ενώνει πάλι μαζί Μου, αλλά πρέπει να Μου ανοίξετε από μόνοι σας
την καρδιά σας. Δεν πρέπει να αντιστέκεστε όταν η Αγάπη Μου θέλει να σας αγγίξει.
Πρέπει να κάνετε τα πάντα για να εκπληρώσετε τον προορισμό σας ο οποίος
συνίσταται στο να στρέψετε τη θέλησή σας επάνω Μου, να Μου αφοσιωθείτε και να
Με περιβάλλετε με Αγάπη. Τότε μια βαθύτερη γνώση θα γίνει κτήμα σας και το
σκοτάδι θα υποχωρήσει. Τότε έχετε διαυγή συνείδηση, καταλαβαίνετε όλες τις
διαπλοκές των πραγμάτων και εξέρχεσθε από την κατάσταση της δυστυχίας.
Ενώνεστε πάλι μαζί Μου και σ’ αυτή την ένωση βρίσκετε πάλι τη μακαριότητα που
απαρνηθήκατε κάποτε εκούσια. Αυτή η μακαριότητα όμως αποτελεί μερίδιο κάθε
ύπαρξης που προήλθε κάποτε από Εμένα σαν ένα θαυμαστό ομοίωμα του εαυτού
Μου. Έτσι θα γίνει αναμφισβήτητα και πάλι μια μέρα, γιατί αυτός ήταν ο σκοπός
Μου κατά τη δημιουργία και αυτός θα παραμείνει αιώνια: να διαπλάσω παιδιά δικά
Μου που θα δημιουργούν και θα ενεργούν μαζί Μου μέσα σε απόλυτη ευαδαιμονία.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 5712

17.7.1951

Φαινόμενα και πραγματικότητα
Η ζωή στη γη δεν είναι παρά μια φαινομενική υπόσταση. Μόλις το
συνειδητοποιήσετε αυτό, έχετε φθάσει στη βαθμίδα από όπου αρχίζει η ανοδική
πορεία. Τότε πλέον ζείτε συνειδητά, ανοίγετε το δρόμο προς το Φως, που είναι το
πραγματικό είναι. Αυτό αρχίζει τη στιγμή που το σώμα σας, το υλικό περίβλημα της
ψυχής, μένει στο χώμα και η ψυχή, ελεύθερη πια, μπορεί να ανυψωθεί ως το

πνευματικό βασίλειο. Οτιδήποτε βλέπετε με τα μάτια σας στη γη, οτιδήποτε
γνωρίζετε, είναι απλά πνευματική ουσία η οποία έχει λάβει μορφή για ένα μικρό
διάστημα. Αυτή η πνευματική ουσία με τη μορφή της ύλης, έχει σαν σκοπό να
επιτρέψει την ωρίμανση των πνευματικών στοιχείων πάνω στη γη. Έτσι και η επίγεια
ζωή δεν είναι παρά απλά μια καθαρά σωματική λειτουργία, εφόσον η ψυχή σας
στερείται παντελώς της επίγνωσης του τι ήταν, τι είναι και τι πρέπει να γίνει. Αν δεν
κατακτήσετε αυτή την επίγνωση όσο ζει η ψυχή στη γη, ετούτη πιστεύει ακόμη πιο
πολύ ότι αυτή η ζωή είναι η αληθινή και η μόνη που έχει σημασία και προσπαθεί να
ζήσει όσο γίνεται περισσότερο και καλύτερα στη γη. Αυτή η επιθυμία υποχωρεί τη
στιγμή της Επίγνωσης, γιατί εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιεί ποια είναι η ουσιαστική
ζωή, και όσο αυτή κερδίζει σε αξία, τόσο χάνει σε σημασία η επίγεια ζωή. Τότε πλέον
είναι σε θέση να ξεχωρίσει τη φαινομενικότητα από την πραγματικότητα, τότε πλέον
ζει συνειδητά.
Η ψυχή έχει δεχτεί τη ζωή για να μπορέσει να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί τη
θέλησή της για το καλό, μέσα από μια φαινομενική υπόσταση. Μπορεί έτσι να
δραστηριοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο στάδιο δύναμης, όπου έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει την ενέργεια ζωής που της παρέχεται κατά ένα θεάρεστο τρόπο. Έτσι
κατακτά το δικαίωμα να λάβει δύναμη και πληρότητα στην πραγματική ζωή και να
τις αξιοποιήσει σύμφωνα με το θείο θέλημα.
Πρέπει δηλαδή να περάσει πρώτα από μια δοκιμαστική ζωή, για να αποδείξει ότι
είναι άξια να δεχτεί απεριόριστη δύναμη. Γιατί η αξιοποίηση αυτής της δύναμης είναι
πλέον η ουσιαστική ζωή, όπου η ψυχή είναι δραστήρια δημιουργικά και παράλληλα
λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό λυτρωτικά για την υπόλοιπη δημιουργία. Εάν αποτύχει
στη δοκιμαστική ζωή, εάν εκμεταλλευθεί εσφαλμένα τη ζωτική δύναμη που έχει στη
διάθεσή της, χάνει την παροχή δύναμης και στην πραγματική ζωή. Γιατί εάν λάβαινε
απεριόριστα μια τέτοια δύναμη, θα την χρησιμοποιούσε και εκεί εξίσου λανθασμένα.
Όσο ζει στη γη, θα πρέπει να αποκτήσει έναν ορισμένο βαθμό ωριμότητας, ο
οποίος την καταστά ικανή να αξιοποιήσει τη δύναμη που θα δεχτεί στο πνευματικό
βασίλειο. Γι’ αυτό το λόγο ακριβώς της δόθηκε η ζωή. Ως επί το πλείστον όμως αυτή
η ζωή θεωρείται ως ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξης και επί πλέον χρησιμοποιείται
λάθος και όχι σαν το μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού. Θεωρείται σαν το μόνο
ποθητό αγαθό, παρ’ όλο που είναι γνωστό στον καθένα ότι όταν έρθει η ώρα του, δεν
μπορεί να παρατείνει αυτή τη ζωή ούτε κατά μία ημέρα. Κι αυτό ακριβώς θα πρέπει
να τον κάνει να καταλάβει πόσο ανάξιο και εφήμερο είναι αυτό που του φαίνεται
τόσο εξαιρετικά σημαντικό. Σαν έξυπνος άνθρωπος θα έπρεπε να είχε φροντίσει για
το ‘‘μετέπειτα’’ και να μην αρκεσθεί σε πράγματα τα οποία υπόκεινται στο νόμο της
παροδικότητας.
Η επίγεια ζωή είναι φαινομενική ζωή, είναι ένα δάνειο το οποίο μπορεί να
απαιτηθεί ανά πάσα στιγμή. Όμως ο άνθρωπος οφείλει να είναι καλός οικονόμος με
το δανεικό κεφάλαιο. Οφείλει να το χρησιμοποιεί έτσι που να του αποφέρει
γενναιόδωρους τόκους, όχι όμως γήινης, υλικής μορφής. Θα πρέπει να αποκτήσει με
αυτό πνευματικό πλούτο, και τότε είναι άξιος για την ουσιαστική, αιώνια Ζωή.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 6973

20.11.1957

Το σχέδιο σωτηρίας του Θεού, η πτώση και η λύτρωση
Το έργο της λύτρωσης άρχισε με τη δημιουργία των κόσμων στο σύμπαν. Άρχισε
με τη δέσμευση πνευματικής ουσίας που είχε σκληρύνει μέσα σε διάφορες μορφές.
Επρόκειτο δηλαδή για τη γένεση των υλικών μορφών, οι ίδιες οι οποίες ήταν

πρωτύτερα ως προς την ουσία τους πνεύμα. Και στη συνέχεια περιέκλειαν μέσα τους
πνευματικές ουσίες οι οποίες είχαν ήδη ολοκληρώσει ένα ορισμένο στάδιο εξέλιξης.
Τα πνεύματα που είχαν αποστατήσει κάποτε από το Θεό, είχαν τόσο πολύ
απομακρυνθεί από Εκείνον, ώστε δεν τα άγγιξε πια η θεία Δύναμη. Σαν συνέπεια
είχαν γίνει ακινητοποιημένα και στερεά και αποσκλήρυναν διαρκώς περισσότερο. Σε
αυτή την κατάσταση υπόκεινταν στην κυριότητα του αντίπαλου του Θεού και δεν
άλλαζαν ποτέ ως προς την υφή τους.
Όμως ο Θεός είχε εξυφάνει ένα σχέδιο για να δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα
σκληρά πνεύματα να κατακτήσουν ένα μεγαλείο το οποίο ξεπερνούσε κατά πολύ την
πρότερή τους μακαριότητα. Η επιθυμία του Θεού ήταν από τα ‘‘πλάσματα’’ να
διαπλάσει ‘‘παιδιά’’. Αυτό το έργο της ανεξαρτοποίησης όμως έπρεπε να το
πραγματοποιήσουν τα πλάσματα από μόνα τους. Τα πλάσματα τα οποία με ελεύθερη
τη θέλησή τους είχαν επαναστατήσει ενάντια στο Θεό και σαν συνέπεια είχαν πέσει
πολύ βαθιά, είχαν αυτή τη δυνατότητα να ανυψωθούν πάλι ως την απαιτούμενη
ωριμότητα και να επιτελέσουν το έργο της θεοποίησης με απόλυτα ελεύθερη θέληση.
Από μόνα τους όμως δεν ήταν ικανά να ανυψωθούν, επειδή δεν διέθεταν καμία
δύναμη πλέον. Γι’ αυτό έπρεπε να τους δοθεί βοήθεια για να σηκωθούν.
Ο Θεός προσέφερε αυτή τη βοήθεια στα πεσμένα πλάσματα με το να
δημιουργήσει την κτίση. Μέσω της θέλησής Του δηλαδή μεταμόρφωσε τη σκληρή
πνευματική ουσία σε κάθε λογής δημιουργίες. Με αυτές τις δημιουργίες λοιπόν
άρχισε η λύτρωση ή η επάνοδος των πνευμάτων στο Θεό. Τα πεσμένα πλάσματα
είχαν εξασφαλισμένη την άνοδό τους ως ένα ορισμένο σημείο, δεδομένου ότι σε αυτό
το δημιουργικό σχέδιο η θεία Βούληση είναι καθοριστική και ο αντίπαλος του Θεού
δεν διαθέτει καμία επιρροή πάνω στα πνεύματα που είναι δεσμευμένα μέσα στις
δημιουργίες.
Η περαιτέρω άνοδος τους ως άνθρωποι θα ήταν επίσης εξασφαλισμένη, αν οι
πρώτοι άνθρωποι είχαν μείνει πιστοί στις απλές εντολές του Θεού και είχαν
αντισταθεί στους πειρασμούς του αντίθεου, πράγμα για το οποίο ο Αδάμ και η Εύα
διέθεταν την απαραίτητη δύναμη. Αλλά είχαν το δικαίωμα της ελευθερίας της
θέλησης και αφήνοντας τον αντίθεο να τους εξαπατήσει, απότυχαν σ' αυτή τη
δοκιμασία. Έτσι έκαναν το έργο της σωτηρίας πολύ πιο δύσκολο για ολόκληρη την
ανθρωπότητα, από ό,τι θα ήταν αν είχαν χρησιμοποιήσει σωστά τη θέλησή τους.
Οι μεταγενέστεροι άνθρωποι ήταν σημαντικά εξασθενημένοι σαν συνέπεια αυτής
της αμαρτίας των πρώτων ανθρώπων. Δεν διέθεταν πια τη δύναμη εκείνη που αυτοί
είχαν στη διάθεση τους, κουβαλούσαν και εκείνοι το βάρος αυτής της αμαρτίας και
έτσι ο αντίθεος είχε καταφέρει ένα μεγάλο έργο. Έθεσε με αυτό σε κίνδυνο τον
απώτατο στόχο των ανθρώπων, να φθάσουν δηλαδή μια μέρα τα αρχέγονα πνεύματα
που είχαν πέσει κάποτε στη θεοποίησή τους. Γι’ αυτό ο Θεός τους βοήθησε πάλι
στέλνοντας τον Υιό Του στη γη.
Ένα ανώτατο φωτεινό ον πραγματοποίησε το πέρασμα από τη γη δηλαδή, για να
εκπληρώσει σαν άνθρωπος εκείνους τους όρους, τους οποίους οι πρώτοι άνθρωποι
άφησαν ανεκπλήρωτους, εκεί όπου εκείνοι απέτυχαν. Αυτός ο ‘‘άνθρωπος’’ ήθελε με
αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους να ξεφύγουν από την
κατάσταση αδυναμίας. Ήθελε να τους προσφέρει πάλι τη δυνατότητα να φθάσουν
στη θεοποίηση.
Μέσα στον άνθρωπο Ιησού κατοίκησε η ίδια η Αγάπη, ο Πατέρας, ο οποίος ήθελε
να βοηθήσει τα παιδιά Του να απελευθερωθούν από τον αντίθεο, για να επιστρέψουν
κοντά Του. Έστειλε τον Υιό Του στη γη, ένα ον, το οποίο είχε προέλθει και αυτό από
τη δημιουργική Του δύναμη. Έπρεπε να περιβληθεί μία ανθρώπινη περιβολή για να
χρησιμεύσει σαν σκεύος στο αιώνιο θείο Πνεύμα, το οποίο ήθελε να φέρει τη
λύτρωση στα πλάσματά Του μέσα από αυτή την ανθρώπινη μορφή.
Ωστόσο η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου παραμένει και πάλι ο ρυθμιστής. Γιατί
και τώρα αυτή η θέληση πρέπει να αναγνωρίσει τον Ιησού Χριστό, το θείο Σωτήρα,

και να δεχτεί τη βοήθειά Του εάν θέλει να φθάσει στο στόχο, την επανένωση με το
Θεό, την υιοθεσία από το Θεό, η οποία είναι μια κατάσταση υπέρτατης τελειότητας
και μακαριότητας. Όλα τα πεσμένα όντα μπορούν να κατακτήσουν την ύψιστη
κορυφή, γιατί το λυτρωτικό έργο του ανθρώπου Ιησού παρέθεσε την απόδειξη ότι η
ανθρώπινη θέληση μπορεί να αντισταθεί στον αντίπαλο και θανάσιμο εχθρό της. Και
ότι η δύναμη για να αντισταθεί κανείς είναι η αγάπη, την οποία κάθε άνθρωπος
μπορεί να ανάψει μέσα του.
Ο κάθε άνθρωπος δεν έχει παρά να ζητήσει τη συνδρομή του θείου Λυτρωτή για
να νικήσει και αυτός το θάνατο, για να περάσει στη Ζωή, η οποία υπάρχει μόνο στην
ένωση με το Θεό. Κι αυτό αποδεικνύει την απελευθέρωση από τον αντίθεο, ο οποίος
πασχίζει μόνιμα να κρατήσει τα όντα στην άβυσσο, στην κατάσταση του θανάτου.
‘‘Λύτρωση’’ επομένως σημαίνει ‘‘απελευθέρωση’’ από εκείνον που έφερε το θάνατο
στον κόσμο, λύτρωση σημαίνει την αποδοχή της βοήθειας του Ιησού Χριστού. Γιατί
χωρίς Αυτόν ο άνθρωπος είναι αδύναμος, σαν συνέπεια της πρωταρχικής πτώσης και
της αμαρτίας των προπατόρων του, η οποία εξιλεώθηκε από το θάνατο του Ιησού
Χριστού στο σταυρό.
Αμήν

28.11.1963
Εσφαλμένη ερμηνεία του Λόγου του Ιησού
Οι σκέψεις των ανθρώπων είναι πάντα στραμμένες προς τα γήινα και τα
εγκόσμια, γι’ αυτό ερμηνεύουν τα πάντα εγκόσμια, ακόμα και ό,τι είχε ένα βαθύ
πνευματικό νόημα, ό,τι έχουν λάβει σαν πνευματική διδασκαλία από ΕΜΕΝΑ, είτε
από ΕΜΕΝΑ κατευθείαν ή μέσω των απεσταλμένων μου. Οι διδασκαλίες Μου
στόχευαν πάντα στην σωτηρία της ψυχής. Όποτε απευθύνθηκα στους ανθρώπους, στα
παλιά αλλά και στα νεώτερα χρόνια, ο Λόγος Μου είχε πάντα ένα πνευματικό νόημα
το οποίο στην αρχή ήταν κατανοητό. Αλλά δεν περνούσε πολύς καιρός και
παρεισέφρεαν εγκόσμιες ιδέες και στο τέλος έπαιρνε σχεδόν αποκλειστικά γήινο
περιεχόμενο και νόημα.
Ποτέ λοιπόν ο Λόγος Μου δεν έμεινε καθαρός, προέκυψαν συνήθειες και πράξεις
που δεν ανταποκρίνονται πια στο πνευματικό νόημά του και έτσι ο Λόγος Μου έχασε
την σωτήρια δύναμη του γιατί δεν είναι πια ο καθαρός Λόγος Μου. ΕΓΩ σας έδωσα
πνευματικά καθήκοντα που η εκπλήρωση τους θα ήταν ευλογία για την ψυχή σας,
αλλά εσείς οι άνθρωποι το μετατρέψατε σε πρακτικά καθήκοντα. Για κάθε απαίτηση
ή καθήκον που έθεσα ΕΓΩ για τις ψυχές σας, εσείς έχετε εφεύρει και καθιερώσει
κοσμικές λειτουργίες τις οποίες ονομάσατε μυστήρια και στις οποίες αποδώσατε
υπερβολική σημασία, έτσι που σήμερα αμέτρητοι άνθρωποι εκπληρώνουν με μεγάλη
ευσυνειδησία αυτά τα καθήκοντα πιστεύοντας ότι έτσι θησαυρίζουν την ψυχή τους,
ενώ στην πραγματικότητα συμμορφώνονται απλά με τις εντολές άλλων ανθρώπων.
Όλα αυτά όμως είναι τυπικά και επιφανειακά και γι’ αυτό εντελώς άχρηστα για
την πρόοδο της ψυχής. Εσείς οι άνθρωποι όμως αγκιστρώνεστε με πείσμα σε αυτές
τις εθιμοτυπίες, που εσείς οι ίδιοι δημιουργήσατε και που ΕΓΩ ποτέ δεν απαίτησα
από εσάς. Όλα τα Λόγια που είπα όταν περπάτησα σαν άνθρωπος πάνω στη γη, είχαν
ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα και δεν μπορούν ποτέ να υποκατασταθούν από
εξωτερικές πράξεις. Εσείς δεν συλλαμβάνετε το βαθύτερο νόημα και επί πλέον
αρκείσθε σ’ αυτές τις εξωτερικές συνήθειες, οι οποίες όμως δεν πρόκειται ποτέ να
αποφέρουν ένα κέρδος στην ψυχή σας.

Για σκεφθείτε τι αποτελέσματα περιμένετε από την ‘‘βάπτιση’’ και μόνο!
Αναλογιστείτε ότι αν και εκτελείτε μία απλή εξωτερική πράξη, προσδοκάτε από εκεί
όμως πνευματικά επιτεύγματα, είτε είναι η απαλλαγή από το προπατορικό αμάρτημα
είτε είναι η είσοδος στην Εκκλησία Μου, η προσχώρηση σε μία θρησκευτική
κοινότητα. Όλα τούτα όμως πρέπει να τα κατακτήσει ο άνθρωπος μόνος του στην
διάρκεια της ζωής του. Πρέπει από μόνος του να θέλει να τον λυτρώσει ο Ιησούς
Χριστός από την αμαρτία.
Γι’ αυτό δεν αρκεί η πράξη της βάπτισης στην οποία υποβάλλεται ένα παιδί. Ο
άνθρωπος μπορεί μόνο με την ελεύθερη θέλησή του να προσχωρήσει στην
‘‘Εκκλησία Μου’’, ζώντας συνειδητά σύμφωνα με τη διδασκαλία Μου και φθάνοντας
μέσα από την Αγάπη στη ζωντανή πίστη, που είναι γνώρισμα της Εκκλησίας που
ίδρυσα ΕΓΩ.
Σκεφθείτε το μυστήριο της εξομολόγησης και της θείας κοινωνίας, πως το
ασκείτε και με ποιες εξωτερικές πράξεις ελπίζετε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας.
Σκεφθείτε τι σας ζητάω ΕΓΩ, να ΜΟΥ δώσετε δηλαδή την δυνατότητα να έρθω
κοντά σας και εσείς κοντά ΜΟΥ μέσα από τον μυστικό δείπνο. ΕΓΩ σας ζήτησα να
το κάνετε πάντα στην μνήμη ΜΟΥ και εσείς την προτροπή Μου αυτή την
μεταμορφώσατε σε μία διαδικασία που δεν μπορεί να έχει καμία επίδραση στην ψυχή
σας αν δεν ζείτε μία ζωή Αγάπης για να ενωθείτε μαζί Μου μέσω της Αγάπης και για
να μπορέσω να μπω μέσα στην καρδιά σας.
Όλα τα πνευματικά καθήκοντα που σας ανέθεσα, που είναι καθήκοντα μόνο για
την ψυχή σας, εσείς οι άνθρωποι τα αναμείξατε με εγκόσμιες έννοιες και έτσι
φτιάξατε μόνοι σας ένα κατασκεύασμα το οποίο υπακούετε και τηρείτε με ζήλο, ενώ
δεν είναι παρά απαιτήσεις που σας επιβάλλουν άνθρωποι που προσπαθούν να τις
δικαιολογήσουν ισχυριζόμενοι ότι αυτό είναι το θέλημά Μου.
Επανειλημμένα σας έχω δείξει ποια είναι η αλήθεια σχετικά. Εσείς όμως δεν
δέχεστε αυτήν την διαφώτιση, ίσα-ίσα συμμορφώνεσθε με μεγαλύτερο ζήλο με αυτές
τις ανθρώπινες εντολές, ενώ τις δικές Μου εντολές της Αγάπης για το θεό και τον
πλησίον, τις παραμελείτε. Και έτσι σκοτεινιάζετε το πνεύμα σας όλο και πιο πολύ,
έτσι που στο τέλος δεν μένει πια καμιά δυνατότητα να αναγνωρίσετε τα λάθη που
κάνετε στις σκέψεις και στις πράξεις σας.
Βάζετε λοιπόν από μόνοι σας δεσμά στον εαυτό σας αφού δέχεσθε
αδιαμαρτύρητα σαν αλήθεια ό,τι σας παρουσιάζουν σαν τον ‘‘Λόγο Μου’’.
Ερμηνεύετε εντελώς εγκόσμια όλα τα λόγια Μου και αδιαφορείτε για το πνευματικό
τους νόημα. Γι’ αυτό έχουν προκύψει πλάνες που μπορούν να παραμερισθούν μόνο
όταν δοθείτε ολοκληρωτικά στην Αγάπη. Γιατί τότε γίνεται φως μέσα σας και
καταλαβαίνετε που πλανάσθε.
Τότε θα καταλάβετε ότι όλες οι εντολές που έχουν επιβάλλει οι άνθρωποι και οι
πράξεις των μυστηρίων είναι παραπλανητικές γιατί μόνο ένα σκοτεινό πνεύμα
μπορούσε να τις παρουσιάσει σαν ‘‘θεία θέληση’’. Και τότε θα πρέπει να
προσπαθήσετε να απαλλαγείτε από κάθε πλάνη γιατί μόνο η καθαρή αλήθεια μπορεί
να λυτρώσει την ψυχή σας. Μόνο ο άνθρωπος που ζει με αγάπη, που εκπληρεί
δηλαδή κατά πρώτον τις εντολές Μου της Αγάπης μπορεί να αναγνωρίσει τούτη την
αλήθεια και οι σκέψεις του θα είναι πάντα στο σωστό δρόμο.
Αμήν

8.1.1963
Η εκκλησία του Χριστού στην αρχή της
Οι μαθητές Μου έλαβαν το Ευαγγέλιο της Αγάπης από ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο, όταν
περπάτησα στη γη και έτσι μπορούσαν να το κηρύξουν στον κόσμο αγνό και
ανόθευτο, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της Σωτηρίας και ΕΓΩ επέστρεψα στο
Βασίλειο Μου του Φωτός και της μακαριότητας. Αυτοί οι μαθητές Μου διατήρησαν
τη διδασκαλία Μου καθαρή και οι άνθρωποι έμαθαν ότι είμαι ο Σωτήρας τους από
την αμαρτία και τον θάνατο. Από τους μαθητές Μου διδάχθηκαν ότι πρέπει να
πορευθούν το δρόμο του Σταυρού και να ζήσουν μία ζωή αγάπης, για να
εκπληρώσουν τον σκοπό της ζωής τους πάνω στη γη και να μπορέσουν να μπουν στο
Βασίλειο Μου μετά το θάνατο τους.
Οι μαθητές Μου είχαν μυηθεί στην Αλήθεια από ΕΜΕΝΑ και μετέδιδαν την ίδια
Αλήθεια παρακάτω διότι το Πνεύμα Μου μπορούσε να δρα μέσα τους.
Στην αρχή λοιπόν οι άνθρωποι ελάμβαναν το Ευαγγέλιο Μου αγνό και
προσπαθούσαν και οι ίδιοι να ζουν μία ζωή αγάπης. Έτσι ζωντάνευαν το πνεύμα που
είχαν μέσα τους και ΕΓΩ ο ίδιος μπορούσα τότε να ενεργήσω μέσα τους.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο παρέμεινε ανόθευτη η διδασκαλία Μου για ένα χρονικό
διάστημα. Οι μαθητές Μου ονόμασαν στη συνέχεια δάσκαλους ανθρώπους των
οποίων γνώριζαν την πνευματική κατάσταση, γι’ αυτό τους όρισαν για διαδόχους
τους. Ωστόσο δεν πέρασε πολύ καιρός και ορισμένοι άνθρωποι ανέλαβαν από μόνοι
τους τα καθήκοντα του δασκάλου, εν μέρει από κάποια αυταρέσκεια, εν μέρει από
υπερβάλλοντα ζήλο να εκπληρώσουν τη θέλησή Μου, χωρίς όμως να περιμένουν την
‘‘εσωτερική κλήση’’ που είναι απαραίτητη για αυτή την αποστολή.
Η κατάληξη ήταν ότι έγιναν δάσκαλοι χωρίς να είναι άξιοι γι’ αυτό το αξίωμα και
ότι το κριτήριο δεν ήταν πια η ‘‘εσωτερική κλήση’’ ή χάρισμα, η πνευματική
κατάσταση του ανθρώπου, αλλά ρόλο έπαιζαν πια και εξωτερικά δεδομένα. Και έτσι
η αγνή αλήθεια βρισκόταν όλο σε μεγαλύτερο κίνδυνο, πράγμα όμως που δεν έγινε
αντιληπτό, ακριβώς διότι εκείνοι οι αυτοαποκαλούμενοι δάσκαλοι δεν είχαν
αφυπνίσει το πνεύμα τους.
Παράλληλα αρνήθηκαν το δικαίωμα στους ανθρώπους στους οποίους δίδασκαν
το Ευαγγέλιο, να σχηματίσουν δική τους γνώμη και να εκφράσουν δυνατά την
αμφιβολία τους κατά πόσον αυτά που διδάσκονταν ήταν η απόλυτη αλήθεια. Όσοι
θεωρούσαν τους εαυτούς τους ‘‘πνευματικούς δάσκαλους’’, ήταν πεπεισμένοι για την
αποστολή τους και την αξία τους και δεν ανέχονταν κανέναν αντίλογο.
Και σ’ αυτούς που δίδασκαν επέβαλαν το καθήκον να θεωρούν ανεξέλεγκτα ό,τι
τους πρόσφεραν σαν αλήθεια. Συνεπώς η Αλήθεια παρέμεινε καθαρή μόνον όσο οι
ίδιοι οι θεσμοφύλακές της είχαν ζωντανό το πνεύμα τους.
Σύντομα όμως υπερίσχυσε ο αριθμός εκείνων, οι οποίοι απόκτησαν αξιώματα και
τιμές, χωρίς να είναι φωτισμένοι από το Πνεύμα Μου. Καμιά αντίρρηση από
ανθρώπους με αφυπνισμένο πνεύμα δεν γινόταν δεκτή. Η εξουσία τους μεγάλωνε και
παράλληλα η καθαρή Αλήθεια γέμισε ανακρίβειες και λάθη, από ένα σκεπτικό που
πήγαζε από τη Λογική των ανθρώπων και που το παρουσίαζαν σαν τη ‘‘θεία’’
Αλήθεια.
Επανειλημμένα προσπάθησαν αφυπνισμένοι άνθρωποι να αποβάλλουν τα λάθη,
όμως ο Αντίπαλος Μου καταφέρε να επικρατήσει, διότι οι ακόλουθοί του είχαν
μεγάλη ισχύ και την αγνή Αλήθεια δεν την αναγνώριζε κανείς πια.
Έτσι μπορείτε να καταλάβετε πώς με το πέρασμα του χρόνου σχηματίσθηκε κάτι
αλλιώτικο από την ‘‘Εκκλησία του Χριστού’’, από αυτήν που ίδρυσα ΕΓΩ στη γη.
Έτσι ερμηνεύεται πώς έφθασε στην εξουσία μία οργάνωση, πώς προκλήθηκαν
επανειλημμένα σχίσματα μέσα στους κόλπους αυτής της οργάνωσης. Ωστόσο ΕΓΩ,
θέλω η Εκκλησία που ίδρυσα ΕΓΩ να θεωρείται πάντα μόνο σαν ένα καθαρά

πνευματικό οικοδόμημα. Συμπεριλαμβάνει δε όλους εκείνους τους ανθρώπους, οι
οποίοι ζουν μέσα στην Αλήθεια σαν συνέπεια μιας ζωής εν αγάπη, που έχει σαν
επακόλουθο μία ζωντανή πίστη και την αφύπνιση του Πνεύματος.
Αυτή η Εκκλησία έχει διατηρηθεί μέχρι τώρα διότι το Πνεύμα Μου απλωνόταν
πάντα πάνω από εκείνους τους ανθρώπους, οι οποίοι κατέβαλλαν προσπάθειες να
ζουν με αγάπη και σύμφωνα με το θέλημά Μου. Σ’ αυτούς μετέδιδα συνέχεια την
ανόθευτη Αλήθεια και μπορούσαν να ξεσκεπάσουν τις πλάνες. Αλλά και σε κάθε
άνθρωπο που αναζητάει ειλικρινά την Αλήθεια θα δοθεί η απάντηση στο γιατί η
ανθρωπότητα έφθασε να έχει πλήρη σύγχυση σ’ αυτά που σκέφτεται και πιστεύει και
επίσης γιατί δεν είναι πρόθυμη να ξεκαθαρίσει αυτήν τη σύγχυση.
Ο καθένας όμως μπορεί να καταλάβει ότι ποτέ η μάζα δεν είναι ανοικτή προς την
Αλήθεια, αλλά συμφωνεί πρόθυμα με την πλάνη. Γι’ αυτό και ο καθένας που έχει τη
χάρη να λάβει την καθαρή Αλήθεια από ΕΜΕΝΑ, θα πρέπει να προσπαθεί να
αποβάλλει τις λανθασμένες ιδέες και σκέψεις.
Και αν το επιθυμεί ειλικρινά, θα μπορεί να ξεχωρίσει την Αλήθεια από την πλάνη
και τότε θα ανήκει στην Εκκλησία που ίδρυσα ΕΓΩ ο Ίδιος επί της γης.
Αμήν

28.7.1954
Η Εκκλησία του Χριστού
Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού απαρτίζεται απ’ όλους τους πιστούς, που
βλέπουν στον Ιησού Χριστό τον Σωτήρα τους, που πιστεύουν σ’ Αυτόν σαν τον Υιό
του Θεού, ο ΟΠΟΙΟΣ κατέβηκε στη γη για να θυσιασθεί σαν άνθρωπος για χάρη
ολόκληρης της ανθρωπότητας – γι’ αυτό το λόγο θέλουν να ΤΟΝ ακολουθήσουν. Η
‘‘Εκκλησία του Χριστού’’, την οποία ίδρυσε ο Ίδιος επί γης, είναι όλοι όσοι
πιστεύουν βαθιά, όλοι όσοι πασχίζουν να γίνουν χριστιανοί στην πράξη, όλοι όσοι
δεν είναι μόνο στους τύπους χριστιανοί, όλοι όσοι έχουν ζωντανή πίστη και
στέκονται συνειδητά κάτω από το Σταυρό του Χριστού.
Τα μέλη της Εκκλησίας Του πρέπει να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό και από
αυτήν την αναγνώριση τους επιβάλλεται το καθήκον να ζήσουν σύμφωνα με τη
διδασκαλία Του, - να ασκούν δηλαδή συνειδητά μία ζωή αγάπης, όπως έδειξε
ΑΥΤΟΣ ο Ίδιος με το παράδειγμά Του. Αυτός κάλεσε τους ανθρώπους να Τον
ακολουθήσουν, και όποιος ακούει την πρόσκλησή Του και ΤΟΝ αναγνωρίζει σαν
οδηγό του, ανήκει και στην κοινότητα που ονομάζεται ‘‘Εκκλησία του Χριστού’’.
Αυτή είναι η αόρατη Εκκλησία που ωστόσο μπορεί να είναι, και είναι, παρούσα
σε κάθε δόγμα, γιατί παντού υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν με θερμή αγάπη στον
Ιησού Χριστό, που από αγάπη θυσιάζονται για τους συνανθρώπους τους. Αυτοί
μπορούν να ονομασθούν αληθινοί χριστιανοί γιατί αποδεικνύουν με τη συμπεριφορά
τους ότι ανήκουν σ’ ΑΥΤΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ με το θάνατο στο σταυρό ολοκλήρωσε το
έργο της αγάπης Του πάνω στη γη. Αυτή η ενορία λοιπόν υφίσταται παντού όπου
ζουν αληθινοί χριστιανοί, γιατί όλοι αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Κι
ακόμα και εκεί όπου μόνο δύο ή τρεις τέτοιοι χριστιανοί συνευρίσκονται στο Όνομά
Μου, παρευρίσκεται και ΑΥΤΟΣ ανάμεσά τους και τους γεμίζει με το Πνεύμα Του.
Γι’ αυτό οι σκέψεις και τα λόγια αυτών των ανθρώπων θα είναι σωστά και μάλιστα
σημαντικότερα από τα λόγια ενός κήρυκα που δεν έχει γίνει ακόμα ζωντανό
παράδειγμα της θεϊκής εντολής της αγάπης, που τα λόγια του δεν αφήνουν να φανεί η
εσωτερική ζωή, το Πνεύμα το οποίο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελών
της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό το Πνεύμα εκφράζεται με τέτοιο τρόπο που ο
Λόγος του θεού κηρύσσεται και ερμηνεύεται απλά και καθαρά, - πράγμα που μπορεί

να συμβεί και στον πιο στενό κύκλο, με πολύ φυσιολογικό τρόπο, ακόμα και στην
απλή κουβέντα, όπου δηλαδή συνευρίσκονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού.
Δεν είναι τίποτα το εξωτερικό και το εμφανές που επικυρώνει αυτήν τη
συμμετοχή. Μόνο το πνεύμα αγάπης του καθενός που προσφεύγει στον Ιησού
Χριστό, πιστεύοντας ακράδαντα σ’ ΑΥΤΟΝ σαν τον Υιό του Θεού και Σωτήρα του
Κόσμου, που μέσα στο ανθρώπινο περίβλημά Του ενσαρκώθηκε ο ΙΔΙΟΣ ο ΘΕΟΣ
για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και το θάνατο.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7732

28.10.1960

Η αγάπη και τα βάσανα καθαρίζουν την ψυχή
ΜΕ ακολουθείτε πραγματικά όταν σηκώνετε το σταυρό σας με υπομονή και
αφοσίωση στο θέλημά Μου. Εγώ βέβαια σήκωσα στους ώμους Μου τις αμαρτίες
ολόκληρης της ανθρωπότητας, όταν πήρα τον δρόμο του σταυρού και σας απάλλαξα
από το μεγάλο βάρος των αμαρτιών, το οποίο θα έπρεπε να σηκώσετε εσείς για τα
κρίματά σας. Εγνώριζα ότι ήταν πολύ βαρύ για σας και ότι ποτέ δεν θα μπορούσατε
να απαλλαγείτε απ' αυτό το μεγάλο βάρος. Γι’ αυτό το κουβάλησα Εγώ στην θέση
σας.
Πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ψυχή σας είναι ακόμη πολύ ανώριμη όσο η Αγάπη
δεν φουντώνει μέσα σας. Εκεί πάνω υστερείτε εσείς οι άνθρωποι, ακόμα και αν
προσπαθείτε να ζείτε σύμφωνα με το θέλημά Μου. Γι’ αυτόν το λόγο σας δίνω τη
δυνατότητα να ωριμάσετε ψυχικά με τα βάσανα. Τα βάσανα καθαρίζουν πραγματικά
την ψυχή έτσι που γίνεται όλο πιο καθάρια και διαπερατή από το Φως, ώστε να
περάσει εξαγνισμένη στο υπερκόσμιο βασίλειο όταν έρθει η ώρα της. Η αγάπη και τα
βάσανα καθαρίζουν την ψυχή σας, σας το λέω επανειλημμένα, και έτσι σας λέω
ακόμη ότι χρειάζεσθε τα βάσανα, διότι η αγάπη μέσα σας δεν έχει φθάσει ακόμα σε
εκείνο το βαθμό που επιτρέπει στην ψυχή να γίνει πεντακάθαρη σαν το κρύσταλλο,
ώστε η Αγάπη Μου να μπορεί να την διαπεράσει με τις ακτίνες της χωρίς να
προσκρούει σ’ οποιοδήποτε εμπόδιο.
Η ζωή σας δεν θα διαρκέσει πολύ και κάποτε θα Με ευγνωμονείτε που σας
βοήθησα να πνευματικοποιήσετε την ψυχή σας στέλνοντάς σας ατυχίες, βάσανα,
δοκιμασίες και αρρώστιες. Μόνο που δεν πρέπει να εξεγείρεσθε απέναντι στη μοίρα
σας, οφείλετε να δέχεσθε τα πάντα από τα χέρια Μου και να αναλογίζεσθε μόνιμα ότι
Εγώ θέλω να σας βοηθήσω να φθάσετε στην τελειότητα, όσον είναι δυνατό αυτό επί
της γης. Μπορείτε ν’ αποβάλλετε ακόμα πολλές ακαθαρσίες από την ψυχή σας και
έτσι να κατακτήσετε την ευτυχία να περάσετε στο άπλετο Φως. Γιατί η ψυχή θα είναι
κατάλληλα επεξεργασμένη ώστε να δεχθεί μέσα της το άπλετο Φως, χωρίς να
χρειασθεί να διαλυθεί.
Μπορείτε βέβαια ν’ απαλλαγείτε από κάθε αμαρτία χάρη στην άφεση που σας
εξασφάλισε ο Ιησούς Χριστός, αν Με παρακαλέσετε Εμένα τον Ίδιο στο όνομα του
Ιησού. Το πόσο δυνατό θα είναι το Φως που θα σας κάνει ευτυχισμένους και πόσο
βαθιά θα είναι η μακαριότητα που θα απολαμβάνετε, ποικίλει. Εξαρτάται από την
καθαρότητα και την τελειότητα της ψυχής σας όσο ζείτε στη γη. Κι αν την
παραμελείτε, παρ’ όλη την καλή σας θέληση, τότε σας υποβοηθάει η Αγάπη Μου
δημιουργώντας συνέχεια ευκαιρίες για να μεγαλώσετε την ωριμότητα της ψυχής σας,
με το να σας φορτώνει ένα μικρό σταυρό, τον οποίο οφείλετε να σηκώνετε με
υπομονή και καρτερικότητα. Σας βοηθάει όταν από καιρό σε καιρό σας πιέζουν τα
βάσανα για να προωθήσουν την δουλειά στην ψυχή, για να διαλύσουν τις ακαθαρσίες
και ν’ αφήσουν την ψυχή να βγει από τα βάσανα τόσο καθάρια και εξαγνισμένη που

να είναι δεκτική σε υψηλό βαθμό φωτεινότητας, ώστε να μπορέσει να περάσει στην
Αλήθεια, στο βασίλειο του Φωτός και της Μακαριότητας.
Η ζωή είναι σύντομη και κάποτε θα Με ευχαριστείτε για το δρόμο που σας άφησα
να βαδίσετε πάνω στη γη, όταν θα έχει επιφέρει στην ψυχή σας την ωριμότητα που
επιτρέπει στο φως της Αγάπης να σας διαπεράσει σε μεγάλο βαθμό, και να σας κάνει
ανείπωτα ευτυχισμένους. Γι’ αυτό σηκώστε το σταυρό σας και ακολουθείστε Με,
γιατί κάποτε τελειώνει η πορεία σας και τότε θα είσασθε μακάριοι.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 3714

15.3.1946

Παράκληση για έλεος και δύναμη
Όταν απευθύνεσθε με λαχτάρα σε Μένα και Μου ζητάτε δύναμη και έλεος,
λαμβάνετε απεριόριστα και από τα δύο. Και ας μην φαίνεται αυτό πάντα από την
αρχή, γιατί η δύναμη και το έλεος αγγίζουν πιο πολύ την ψυχή παρά το σώμα. Τότε
μπορεί ο άνθρωπος να περάσει οποιεσδήποτε δοκιμασίες και βάσανα, η ψυχή όμως
δεν τις νοιώθει τόσο έντονα. Γι’ αυτό ο άνθρωπος ακόμα και στη μεγαλύτερη
δοκιμασία παραμένει ήρεμος και συνετός, γιατί η ψυχή του είναι δυνατή και ας
πρέπει να υποφέρει το σώμα του. Δεν απαλάσσω πάντα τον άνθρωπο από τα βάσανα,
του δίνω όμως τη δύναμη να αντέξει ό,τι του επιβάλλω. Και τότε αυτός δε νοιώθει
τόσο βαρύ το φορτίο του όπως ένας άνθρωπος χωρίς πίστη, που δεν επιζητά και δεν
παρακαλεί να του δώσω δύναμη. Δεν είναι το μέγεθος της συμφοράς, αλλά η
κατάσταση του ανθρώπου που τον κάνει να αισθάνεται κάθε δοκιμασία διπλή, επειδή
δεν έχει δύναμη. Ωστόσο η δύναμη και το έλεός Μου είναι πάντα στη διάθεσή σας.
Αν τα χρησιμοποιήσετε, θ’ αντέξετε και την πιο σκληρή ζωή και θα κερδίσετε όφελος
από εκεί για την ψυχή σας. Το περίβλημα της ψυχής θα χαθεί σιγά-σιγά χάρη στην
επίδραση που έχει η δύναμη και το έλεός Μου. Γιατί όταν ο άνθρωπος ενωθεί μαζί
Μου, όταν συνδεθεί μαζί Μου μέσω της προσευχής για έλεος και δύναμη, μπορώ να
του φανερωθώ σαν εισροή δύναμης και όσο πιο πολύ επιδρώ στην ψυχή του, τόσο
μικραίνει η εξάρτηση του από τα υλικά πράγματα. Διότι η δύναμη του ελέους Μου
σπρώχνει την ψυχή προς το πνεύμα που έχει μέσα της και την απομακρύνει από τα
υλικά αγαθά. Το έλεος και η δύναμή Μου δρουν έτσι που ο άνθρωπος
σταθεροποιείται εσωτερικά, αποκολλάται από τον εξωτερικό κόσμο και ψάχνει την
ένωση με το πνεύμα μέσα του. Έτσι προσπαθώντας να ξεπεράσει τις δοκιμασίες της
ζωής με την υποστήριξή Μου, τη συνδρομή Μου σε έλεος και δύναμη, πετυχαίνει να
προοδέψει πνευματικά. Μια τέτοια παράκληση δεν μένει ποτέ ανεκπλήρωτη, όποιος
Με πλησιάζει μ’ αυτό το αίτημα δεν φεύγει ποτέ με άδεια χέρια. Ακόμα και αν η
γήινη δοκιμασία δεν έχει εξαφανισθεί, ο καθένας καταλαβαίνει πόσο ενισχυμένος
βγαίνει μετά από μία κατανυκτική προσευχή. Οι δοκιμασίες έχουν το σκοπό από τη
μία μεριά, να καταλάβει ο άνθρωπος την αδυναμία και την ανημπόρια του και να
στραφεί προς Αυτόν που μπορεί να τις απομακρύνει και από την άλλη να
δυναμώσουν την πίστη του όταν λάβει τη βοήθειά Μου μετά από την κατανυκτική
προσευχή του. Μία ψυχή που τείνει προς εμένα, κερδίζει πάντα οφέλη πνευματικά
από τη δοκιμασία του σώματος της γιατί έτσι βρίσκει καταφύγιο σε Εμένα Κάθε
βαθιά προσευχή της χαρίζει δύναμη και χαρά, που ανάλογα με την ωριμότητά της
γίνονται ορατές και αισθητές και στο σώμα ή μόνο στην ψυχή, ανάλογα με το πώς
κρίνει σκόπιμο η Σοφία Μου και η Αγάπη Μου. Σίγουρα όμως δεν αφήνω κανένα
χωρίς δύναμη όταν Μου τη ζητάει, γιατί εισακούω κάθε παράκληση που αφορά
πνευματικά αγαθά, και αν είναι για το καλό σας, εισακούω και τις εκκλήσεις για
βοήθεια στις γήινες ανάγκες. Και έτσι θα με νοιώσετε κοντά σας ακόμα και στη

μεγαλύτερη δυστυχία. Δεν πρόκειται να μείνετε αβοήθητοι και αποθαρρυμένοι αν
αφεθείτε μ’ εμπιστοσύνη στην Αγάπη και το Έλεός Μου, αν θελήσετε να λάβετε από
τη Δύναμή Μου και Μου το αποδείξετε αναζητώνατας ένα μύχιο διάλογο μαζί Μου.
Εγώ βέβαια γνωρίζω τις δοκιμασίες, τις αδυναμίες και τις αμφιβολίες σας, αλλά θελω
να τις αποβάλλετε με την προσευχή σας σε Μένα, για να ενωθείτε μαζί Μου όταν η
Αγάπη, η Δύναμη και η Φιλευσπλαχνία Μου τις εξαφανίσουν, ώστε να μάθετε να Με
αναγνωρίζετε στο κάθε τι που σας αγγίζει. Σας μιλώ μέσα από τις δοκιμασίες και σας
αποκαλύπτομαι μέσα από τη βοήθειά Μου. Μείνετε στενά δεμένοι μαζί Μου, και
καμία δοκιμασία δεν θα σας τρομάζει, όσο μεγάλη και να φαίνεται, γιατί η Αγάπη
Μου σας προσφέρει αμέτρητη δύναμη. Εγώ σας φροντίζω σωματικά και πνευματικά
μέχρι το τέλος της ζωής σας, και αν αυτό το πιστεύετε χωρίς σκιά αμφιβολίας, θα
χάσετε κάθε φόβο για τις δοκιμασίες, γιατί θα μπορείτε να τις ξεπερνάτε ανά πάσα
στιγμή με το Έλεος και τη Δύναμή Μου.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 4872

1.4.1950

Η προσευχή ‘‘εν πνεύματι και εν αληθεία’’
Οφείλετε να προσεύχεσθε εν πνεύματι και εν αληθεία. Αυτό προϋποθέτει
πραγματική πίστη σ' Αυτόν που καλείτε στην προσευχή σας και παρακαλείτε να σας
βοηθήσει. Πρέπει λοιπόν να πιστέψετε ότι ΥΠΑΡΧΩ. Ότι έχω τη δύναμη να σας
βοηθήσω και ότι η Αγάπη Μου έχει τη θέληση να το κάνει. Αυτή η ακλόνητη πίστη
σας επιτρέπει να βρείτε τα κατάλληλα λόγια και σκέψεις με τα οποία μπορείτε να
ενωθείτε μαζί Μου. Τότε μου μιλάτε μέσα από την καρδιά σας - όχι μόνο από τα
χείλη και αυτός είναι ο σωστός διάλογος μαζί Μου γιατί μου εμπιστεύεσθε τις έγνοιες
και τις ανάγκες σας και προσδοκάτε έμπρακτη απάντηση. Έχετε εμπιστοσύνη δηλαδή
ότι όντως σας ακούω. Όταν λοιπόν θα έχετε δημιουργήσει αυτήν την κατάσταση της
εμπιστοσύνης προς τη βοήθειά Μου, δεν μπορείτε παρά να προσεύχεσθε ‘‘εν
πνεύματι και εν αληθεία’’ και Εγώ θα σας εισακούσω.
Πώς όμως μπορεί ο άνθρωπος που χρησιμοποιεί εκφράσεις που έχει διδαχθεί, να
προσευχηθεί πνευματικά και αληθινά; Που απαγγέλλει μαζί με άλλους μακροσκελείς
προσευχές, οι οποίες δεν μαρτυρούν καμία ευλάβεια ή εσωτερικότητα, γιατί η καρδιά
δεν γνωρίζει τι ομιλούν τα χείλη. Πώς μπορείτε να συμπεραίνετε ότι βρίσκω
ευχαρίστηση σε μια τέτοια προσευχή που κάθε άλλο είναι παρά το καλόπιστο
κάλεσμα του παιδιού προς τον Πατέρα; Απλή και απέριττη σαν τα λόγια ενός παιδιού
πρέπει να είναι η προσευχή σας για να παρουσιασθώ εμπρός σας και να γνωρίσετε το
έλεός Μου.
Ακούω και εισακούω όποιον Μου μιλεί μ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί σας έδωσα την
υπόσχεση ότι όποιος ζητήσει θα λάβει. Όποιος κτυπά στην πόρτα, θα του ανοίξω. Δεν
βρίσκω όμως καμία ευχαρίστηση στην σκέτη λατρεία με τα χείλη, γιατί Εγώ βλέπω
μόνο την καρδιά, που κανείς δεν μπορεί να την κρύψει από Μένα. Όπου όμως η
καρδιά είναι βουβή, Εγώ προσπερνάω και ούτε η Αγάπη Μου ούτε η Παντοδυναμία
Μου δείχνουν ότι έχουν ακούσει. Αποστρέφω το πρόσωπο Μου απ' αυτούς που
προσεύχονται αδιάκοπα, αλλά οι σκέψεις τους δεν φθάνουν ούτε στο ένα χιλιοστό
από αυτά που λένε με τα χείλη. Γιατί όσοι προσεύχονται έτσι δεν Με αναγνωρίζουν,
όποιος Με αναγνωρίζει πραγματικά μένει άλαλος και όλο δέος, η αληθινή
ταπεινότητα τραυλίζει λόγια εσώψυχα. Τα λόγια αυτά Εγώ τα καταλαβαίνω πολύ
καλά γιατί βγαίνουν από την καρδιά που αναζητάει το δέσιμο μαζί Μου και πάντα Με
προσελκύει κοντά της.

Σπάνια φθάνουν σ’ Εμένα πνευματικές και αληθινές προσευχές. Γι’ αυτό σπάνια
τις εισακούω, παρ’ όλο που πολλοί προσεύχονται και πολλοί βρίσκονται σε
κατάσταση ανάγκης. Αντίθετα τα αληθινά παιδιά Μου προσεύχονται με την καρδιά
τους και θα έχουν πάντα αποτέλεσμα γιατί η αληθινή πίστη εγγυάται την εκπλήρωση
των αιτημάτων τους.
Μία αληθινή πίστη, δεν την αφήνω να σβήσει ποτέ.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 1862

24.3.1941

Η προσευχή και η παράκληση για άλλους ανθρώπους
Εισακούω την προσευχή του καθένα που Με εμπιστεύεται με απόλυτη πίστη. Η
ζωή χωρίς αγώνα δεν ωριμάζει την ψυχή, ο άνθρωπος πρέπει να αγωνίζεται. Από τον
αγώνα αυτόν μπορεί να απαλλαγεί μόνο αν από δική του πρωτοβουλία εναποθέσει τη
ζωή του στα χέρια Μου, Με εμπιστευθεί και με πίστη αφεθεί στη βοήθειά Μου. Τότε
είναι έτσι όπως θέλω να έχω τα παιδιά Μου. Με αναγνωρίζει δηλαδή σαν τον Πατέρα
του, που έχει τέτοια δύναμη και αγάπη, που δεν αφήνει το παιδί Του ποτέ αβοήθητο.
Δεν βαδίζει ποτέ πια μόνος του, αντίθετα Με φωνάζει πάντα στο πλευρό του. Δεν
ανησυχεί και δεν αμφιβάλλει για τίποτα γιατί είναι γεμάτος εμπιστοσύνη. Δεν
φοβάται τίποτα γιατί πιστεύει, και Εγώ δεν απογοητεύω αυτόν που πιστεύει. Όποιος
πιστεύει έτσι σε Μένα, δεν πρόκειται να κάνει λάθος στις παρακλήσεις του. Θα του
παρασταθώ και θα εκπληρώσω τις προσδοκίες του και έτσι η πίστη του θα γίνεται
όλο και πιο βαθειά και πιο ακλόνητη.
Μέσα του θα έχει ειρήνη γιατί δεν φοβάται τίποτα πια, ξέρει πως δεν είναι ποτέ
μόνος και εγκαταλειμμένος. Όποιος από την άλλη είναι το αντικείμενο για το οποίο
γίνεται η προσευχή, θα νοιώσει τη δύναμή της. Το πνεύμα του θα φωτισθεί και θα
δυναμώσει η πίστη του. Οι άνθρωποι αυτοί θα αισθανθούν ότι τους εισρέει μία
δύναμη και θα στρέψουν τα μάτια του πνεύματος τους προς τα επάνω.
Εγώ ο Ίδιος θα στείλω μία αστραπή να φωτίσει την καρδιά αυτών για τους
οποίους προσεύχονται τα ευλαβή παιδιά Μου. Οι παρακλήσεις τους εισακούονται και
η Αγάπη Μου αγρυπνά πάνω από τους αδύνατους και όσους χρειάζονται βοήθεια για
να μην πέσουν ή παραπλανηθούν. Γιατί όταν οι άνθρωποι στη γη προσεύχονται και
παρακαλούν για τη σωτηρία της ψυχής των αγαπημένων τους, τους μεταβιβάζουν τη
δύναμη της προσευχής και έτσι αυτοί γίνονται ικανοί να δεχθούν το έλεός Μου. Διότι
η παράκληση για τρίτους είναι ένα έργο της αγάπης για τον πλησίον και το πιο
αποτελεσματικό μέσο για να βοηθηθούν. Τότε το Πνεύμα Μου αναζητά να ενωθεί
μαζί τους και τους οδηγεί προς τη φώτιση. Ό,τι ο άνθρωπος δεν μπορεί με δικές του
δυνάμεις, μπορεί να το κατορθώσει μία προσευχή που γίνεται με πίστη για
λογαριασμό του. Και Εγώ δείχνω ιδιαίτερη φροντίδα γι’ αυτές τις ψυχές και δεν τις
αφήνω στην άγνοια. Τις σκεπάζω με την Ευσπλαχνία και το Πνεύμα Μου γιατί η
αγάπη ενός παιδιού Μου δεν ζητά μάταια τη συνδρομή Μου. Μείνετε λοιπόν ήσυχοι,
ο καθένας θα πάρει το δρόμο που πρέπει για τη σωτηρία του. Ό,τι και να συμβεί είναι
καλό για την πρόοδο της ψυχής του. Και όταν Με εμπιστεύεσθε, σας καθοδηγώ μέσα
απ' όλες τις δοκιμασίες πίσω στην αιώνια πατρίδα σας.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 4541

15.1.1949

Η ύπαρξη του Θεού και η Επιστήμη
Συχνά ένας επιστήμονας δυσκολεύεται να πιστέψει σε μια Θεότητα. Η νόησή του
τον ωθεί σε διαφορετικά συμπεράσματα, γιατί είναι απόληξη μιας γνώσης η οποία
δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην αλήθεια. Ήδη μια λανθασμένη άποψη για την
εξέλιξη της γης οδηγεί σε λάθος έννοιες. Και τότε είναι δύσκολο να παραδεχθεί
κανείς την ύπαρξη ενός αιώνιου Δημιουργού, ενός Όντος, το οποίο θα πρέπει
κανονικά οι άνθρωποι να το αναγνωρίζουν από τις εκδηλώσεις της δύναμής Του,
ωστόσο το ίδιο δεν θέλει συνήθως να το αναγνωρίσουν.
Η επιστήμη προσπαθεί να αποδείξει τα πάντα. Όπου όμως δεν τα καταφέρνει, δεν
παραδέχεται την ανικανότητά της παρά αρνείται απλά να αναγνωρίσει ό,τι δεν μπορεί
να προσεγγίσει με την έρευνά της. Κατά συνέπεια βασίζεται σε μια λανθασμένη
αντίληψη και σε τελευταία ανάλυση είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο δρόμος προς την
αιώνια Θεότητα, ακόμη και αν υπάρχει η θέληση για κάτι τέτοιο.
Οποιαδήποτε έρευνα θα έπρεπε να έχει σαν αρχή την επιδίωξη να διασαφηνίσει
την ύπαρξη του Θεού, η οποία βέβαια δεν μπορεί να αποδειχθεί, όμως μπορεί να γίνει
πιστευτή και μάλιστα με πλήρη βεβαιότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση, οποιαδήποτε
έρευνα οδηγείται σύντομα στην επιτυχία. Αλλά για να αποκτήσει κανείς αυτή την
πίστη, πρέπει κατ’ αρχήν να πάψει να χρησιμοποιεί τη διάνοιά του και να βασισθεί
στα αισθήματα της καρδιάς του. Πρέπει να αφήσει στην άκρη την επιστήμη και να
διδαχθεί, σαν ένα παιδί, από μέσα του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παραδεχθεί
σαν αλήθεια ό,τι η αίσθησή του φαντάζεται ή επιθυμεί, θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο
να ονειρεύεται με ανοιχτά μάτια. Τότε θα δει μια Θεότητα, η οποία κατευθύνει και
κυβερνά τα πάντα και για την οποία έχει τη βεβαιότητα ότι φροντίζει γι’ αυτόν.
Η πιο βαθιά επιθυμία ενός ανθρώπου είναι και παραμένει μια ισχυρή δύναμη
επάνω του. Μόνο η εγκόσμια νόηση προσπαθεί να καταπνίξει αυτήν την επιθυμία,
επειδή στη νόηση μιλάει και εκείνος ο οποίος θέλει να επισκιάσει τη Θεότητα. Επειδή
δεν μπορεί να μιλήσει στην καρδιά των ανθρώπων, επιχειρεί τόσο πιο επίμονα να
επηρεάσει τη νοημοσύνη τους. Μέσα από την καρδιά εκφράζεται ο Θεός, μέσα από
τη νοημοσύνη ο αντίπαλος Του, όταν η καρδιά δεν είναι η ισχυρότερη ώστε να
τραβήξει και τη νοημοσύνη με το μέρος της. Έτσι και συμβαίνει όμως το δεύτερο,
είναι δυνατό να γνωρίσει κανείς και νοητικά το Θεό. Τότε και η επιστήμη θα
στηριχθεί σε άλλα θεμέλια, θα εξάγει άλλα συμπεράσματα τα οποία σίγουρα δεν είναι
πια λανθασμένα. Γιατί όταν η έρευνα αρχίζει με την αρχή ότι πιστεύει σε μια
Θεότητα, δεν πρόκειται να μη στεφθεί με επιτυχία. Θα πλησιάσει την Αλήθεια σε
οποιοδήποτε τομέα και αν διεξαχθεί. Τότε δεν θα διίστανται πια επιστήμη και πίστη,
αλλά θα αλληλοσυμπληρώνονται. Γιατί μόνο τότε η γνώση είναι απαλλαγμένη από
λάθη, όταν εναρμονίζεται με την πίστη σε ένα Θεό, σαν ένα παντοδύναμο, σοφό και
στοργικό Ον, το οποίο υπερίσταται σε ό,τι υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλη την
αιωνιότητα
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 8397

30.1.1963

Η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων πριν από το σταυρικό θάνατο
Συχνά οι άνθρωποι αναρωτιέσθε γιατί στη Βίβλο δεν γίνεται σαφής αναφορά στο
προαιώνιο σχέδιο σωτηρίας, ώστε να γνωρίζουν οι άνθρωποι ποιος είναι ο λόγος
ύπαρξής τους. Και γι’ αυτό το λόγο αμφισβητείτε τις Αποκαλύψεις που σας
διαφωτίζουν αναλυτικά για αυτό το θέμα. Θα πρέπει όμως να λάβετε υπ’ όψη σας ότι

η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων πριν από τον ερχομό Μου δεν επέτρεπε μία
τέτοια γνώση. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να τη συλλάβουν, γιατί μέχρι το
σταυρικό Μου θάνατο ο αντίπαλος Μου διατηρούσε την κυριότητα επάνω τους. Κι
αυτός δεν θα επέτρεπε ποτέ να ανάψει ένα φως μεταξύ των ανθρώπων. Αντίθετα, το
σκοτάδι γινόταν διαρκώς πιο βαθύ, γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι μόνο άναβαν ένα φως
μέσα τους, με το να ζουν μια ζωή αγάπης. Γνώριζαν βέβαια ότι υπήρχε ένας Θεός ο
οποίος τους είχε δημιουργήσει, αλλά δεν διέθεταν καμία βαθύτερη γνώση, ούτε
ήξεραν ποια ήταν η δική τους σχέση με το Θεό και Δημιουργό τους.
Εγνώριζαν πολύ καλά ότι ζητούσα από αυτούς να υπακούν στις εντολές Μου, τις
οποίες τους είχαν μεταφέρει φωτισμένοι άνθρωποι που είχα στείλει στη γη για να
τους διδάξουν. Αν ακολουθούσαν τις εντολές Μου στη ζωή τους, θα μπορούσαν να
έφθαναν σε ένα κάποιο βαθμό επίγνωσης. Όμως ήταν αδύνατο να τους διδαχθεί όπως
γίνεται στο σχολείο μία γνώση η οποία γι’ αυτούς ήταν ακόμη εντελώς απόκρυφη.
Γιατί με τη νοημοσύνη τους δεν θα μπορούσαν να τη συλλάβουν και οι ψυχές τους
ήταν ακόμη ανώριμες, λόγω της ανεξιλέωτης πρωταρχικής αμαρτίας. Για ετούτο το
λόγο δυσανασχετούσαν συνήθως όταν άκουγαν τους προφήτες, γιατί εάν έδιναν βάση
στα λόγια τους θα έπρεπε να περιορίσουν τις απολαύσεις στη ζωή τους. Αυτοί που
επιθυμούσαν να υπακούν και να υπηρετούν το Θεό και Δημιουργό τους ήταν λίγες
εξαιρέσεις. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις τους δόθηκε Γνώση, η οποία και
καταγράφηκε. Αλλά δεν διατηρήθηκε, γιατί ο αντίπαλος Μου αποκτούσε όλο και
μεγαλύτερη επιρροή πάνω στους ανθρώπους, οι οποίοι λίγο πριν τον ερχομό Μου
βρίσκονταν σε ένα ασυνήθιστο πνευματικό τέλμα και ως εκ τούτου ήταν ανίκανοι να
την καταλάβουν.
Τότε κατέβηκα Εγώ ο Ίδιος στη γη και έφερα ένα Φως σε αυτό το απίστευτο
σκοτάδι. Όμως και πάλι το Φως Μου μπορούσε να φωτίσει μόνο εκεί όπου δεν
μπορούσε να επικρατήσει ο αντίπαλος Μου. Εκεί όπου η επιθυμία να ζουν σύμφωνα
με τη θεάρεστη τάξη, παρακινούσε τους ανθρώπους να ζουν με αγάπη. Σε αυτούς
τους ανθρώπους μπορούσα να χαρίσω ένα μικρό Φως και να τους διαφωτίσω γύρω
από τη σχέση τους με το Θεό και Πλάστη τους. Όμως και αυτές οι διδασκαλίες
μεταδίδονταν απλά από τον έναν άνθρωπο στον άλλο, γιατί εγνώριζα το βαθμό
ωριμότητας του κάθε ανθρώπου χωριστά. Έτσι φρόντισα να μη μεταμορφωθούν σε
μια σχολική γνώση, η οποία θα μπορούσε μεν να μεταδοθεί σαν παράδοση, αλλά θα
παρέμενε ακατανόητη για όποιον δεν θα φωτιζόταν από μέσα του χάρη στην αγάπη.
Το σωτήριο έργο Μου εξιλέωσε την αμαρτία της αρχικής πτώσης. Έτσι το
Πνεύμα Μου μπορούσε τώρα να επενεργήσει μέσα σε όποιον διέθετε αγάπη. Γιατί
τώρα δίδαξα την αγάπη σαν το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Όποιος εκπλήρωνε
αυτή την εντολή, διδασκόταν από το Πνεύμα Μου και αποκτούσε τη Γνώση που
χρειαζόταν για να εκπληρώσει το σκοπό της ζωής του. Κι αυτός είναι ο σκοπός, αυτά
που χρειάζεσθε για να ωριμάσετε ψυχικά. Η καλλιέργεια της ψυχής είναι το πιο
σημαντικό από όλα και το καθετί που σας παροτρύνει σε αυτό το έργο, θα σας το
παρέχει το πνεύμα που προέρχεται από Εμένα. Κι όποιος διακατέχεται αληθινά από
τη βαθιά επιθυμία να διεισδύσει σε βαθύτερες σοφίες, η επιθυμία του θα
ικανοποιηθεί. Δεδομένου όμως ότι ελάχιστοι άνθρωποι αφυπνίζουν το πνεύμα που
κρύβουν μέσα τους, η γνώση που θα μεταδίδετο παραδοσιακά θα προκαλούσε
σύγχυση σε όσους δεν είναι αφυπνισμένοι πνευματικά ακόμη. Γι’ αυτό το λόγο
λοιπόν δεν ανέθεσα σε κανέναν να καταγράψει αυτή τη Γνώση, γιατί ο καθένας που
επιθυμούσε στα σοβαρά να διεισδύσει στο σχέδιο που είχα εκπονήσει για τη σωτηρία
των ανθρώπων, μπορούσε να το πετύχει. Όμως για την πλειοψηφία των ανθρώπων, οι
οποίοι φυτοζωούν αδιάφοροι και αρκούνται στους γνώσεις που απόκτησαν από την
εκπαίδευσή τους, δεν θα τους βοηθούσε καθόλου αν θα τους φανερωνόταν με
σαφήνεια όλες οι κρυμμένες αιτίες. Γιατί τα πνευματικά αίτια είναι τόσο βαθιά ώστε
η νόηση δεν μπορεί να τα συλλάβει, παρά μόνο ένα αφυπνισμένο πνεύμα μπορεί να
τα καταλάβει πραγματικά.

Κανένας άνθρωπος που αναζητεί στα σοβαρά τη Γνώση δεν εμποδίζεται να τη
βρει. Αυτό όμως προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τη Θέλησή Μου, η οποία
αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους και όλοι οι άνθρωποι τη γνωρίζουν, γιατί
και η εσωτερική φωνή, η φωνή της συνείδησης τους λέει τι να κάνουν ή τι να
αποφύγουν. Όμως ο αντίπαλος Μου πασχίζει μόνιμα να διαδώσει το σκοτάδι και
αντιμάχεται κάθε φως. Γι’ αυτό προσπαθεί διαρκώς να επηρεάσει τους ανθρώπους
ώστε να καταπνίξουν από μόνοι τους κάθε εσωτερική λάμψη. Συνάμα τους
παρουσιάζει την αλήθεια τόσο παραμορφωμένη, ώστε τους λείπει η κατανόηση για
αυτή τη γνώση, η οποία εισχωρεί βαθιά στο δημιουργικό Μου σχέδιο και κατά
συνέπεια απαιτεί ένα αφυπνισμένο πνεύμα για να την κατανοήσει.
Αυτά που εσωκλείει σαν περιεχόμενο η Βίβλος, είναι υπεραρκετά για την
ωρίμανση της ανθρώπινης ψυχής, αν τα υιοθετήσει πραγματικά. Όμως ακόμη και
αυτό το περιεχόμενο είναι ακατανόητο για τους περισσότερους. Γιατί όσο δεν το
διαβάζει κανείς με αφυπνισμένο πνεύμα, τα γράμματα παραμένουν νεκρά. Και το ίδιο
συμβαίνει με κάθε γνώση που διοχετεύεται στη γη μέσω αποκαλύψεων και είναι αγνή
Αλήθεια. Μόνο ένας άνθρωπος με θέληση για αγάπη, που το πνεύμα του έχει
ξυπνήσει, θα την κατανοήσει και θα την αξιοποιήσει. Αυτός θα μπορεί να διεισδύσει
επίσης και στα πιο βαθιά μυστήρια και να καταλάβει το προαιώνιο σχέδιο Μου που
έχω εξυφάνει για τη λύτρωσή σας.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 5363

15.4.1952

Η αντάμωση στον άλλο κόσμο και ο βαθμός ωριμότητας
Είναι ασύγκριτα μακάρια η στιγμή όπου η ψυχή αποχωρεί από τη γη και εισχωρεί
στο Βασίλειο του Φωτός, σε σφαίρες όπου δεν υπάρχει τίποτα το μη ωραίο. Όπου την
ψυχή την περιβάλλει ένα κύμα ευφραντικού φωτός, όπου την πλησιάζουν
πανέμορφες οντότητες και της προσφέρουν μια τέτοια αγάπη που σχεδόν την
παραλύει.
Η ακτινοβολία του φωτός είναι προσαρμοσμένη στο επίπεδο ωριμότητας που
έχει. Είναι δηλαδή στο βαθμό εκείνο που μπορεί να την κάνει αφάνταστα
ευτυχισμένη, χωρίς όμως να την διαλύσει, πράγμα που θα μπορούσε να προκαλέσει
το υπερβολικό φως το οποίο η ψυχή δεν έχει ακόμη την ικανότητα να το
απορροφήσει.
Στα αχανή βάθη βλέπει καταπληκτικότατες δημιουργίες, γιατί τα πνευματικά της
μάτια έχουν την ικανότητα να βλέπουν δημιουργίες πνευματικές, που δεν είναι πια
ύλη. Παρ’ όλα αυτά παρουσιάζονται εναργέστατα μπροστά της, χωρίς να είναι
ψευδαισθήσεις.
Και στη μέση αυτής της ομορφιάς που βλέπουν τα μάτια της, βρίσκει τους
αγαπημένους της που προηγήθηκαν από αυτήν και είχαν τον απαραίτητο βαθμό
ωριμότητας για να τους δεχθεί το φωτεινό βασίλειο.
Για τους ανθρώπους είναι αδιανόητη η μακαριότητα που συνοδεύει μια τέτοια
συνάντηση. Όμως στο πνευματικό βασίλειο η ψυχή είναι ικανή να αφομοιώσει
βαθύτερες εντυπώσεις χωρίς να πάθει τίποτα. Αισθάνεται συνειδητά τη μακαριότητα
που της προσφέρει ο Θεός και μέσα στην καρδιά της Του εκφράζει ύμνο και
ευχαριστία. Γιατί αφού έγινε πατρίδα της το πνευματικό βασίλειο, φλέγεται από
αγάπη για τον Πατέρα, ο οποίος της επιφυλάσσει όλη αυτή την ευδαιμονία.
Η συνεργασία με τις άλλες ψυχές που βρίσκονται στον ίδιο βαθμό ωριμότητας,
αυξάνει τη δύναμή της και τη θέληση να προσφέρει. Αυτή τη θέληση την στρέφει σε
εκείνες τις ψυχές οι οποίες βρίσκονται ακόμη πολύ χαμηλότερα από αυτήν, για να τις
βοηθήσει να φθάσουν στην ίδια ευδαιμονία. Με σπλαχνικότητα και αγάπη

αναλαμβάνει να βοηθήσει όσους ήταν κοντά της στη γη και βρίσκονται ακόμη σε
κατώτερες σφαίρες. Πρόκειται για όσους στη γη έμειναν πίσω στην πνευματική τους
εξέλιξη λόγω της έλλειψης πίστης και αγάπης και γι’ αυτό στον άλλο κόσμο
παραμένουν δυστυχείς μέσα στο σκοτάδι ή στο ημίφως.
Η ψυχή τους αναγνωρίζει και μπορεί να τους πλησιάσει για να τους προσφέρει τη
βοήθειά της. Όμως εκείνες οι ψυχές δεν την αναγνωρίζουν και για αυτό συχνά
αρνούνται την προσφορά της. Ωστόσο η αγάπη και η υπομονή μιας φωτεινής ψυχής
είναι ακαταπόνητη και έτσι πετυχαίνει μια μέρα να τις επηρεάσει.
Η ευδαιμονία της, την οποία οφείλει στη μόνιμη ακτινοβολία αγάπης από το Θεό,
οι απαράμιλλες δημιουργίες του φωτεινού βασιλείου και η συνεργασία με οντότητες
με τις οποίες τη συνδέει αγάπη και ευτυχία, της δίνουν μόνιμα την ώθηση να
εργάζεται για τη λύτρωση. Η ευτυχία της είναι να δίνει ό,τι δέχεται η ίδια. Ο πόθος
της να έρθει κοντύτερα στο Θεό ικανοποιείται ακατάπαυστα, γι’ αυτό και η δική της
επιθυμία, είναι να χαρίζει και αυτή με τη σειρά της την ευτυχία.
Είναι αδύνατο να περιγράψει κανείς το μεγαλείο του φωτεινού βασιλείου στους
ανθρώπους στη γη, γιατί μόνο μια ωριμασμένη ψυχή μπορεί να αντέξει την
πληρότητα του Φωτός και μπορεί συνεπώς να συλλάβει τη μακαριότητα, ενώ ο
ατελής άνθρωπος δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει. Ωστόσο ένα πράγμα μπορεί να
καταλάβει, ότι δηλαδή στο υπερκόσμιο βασίλειο οι ψυχές ανταμώνουν, ότι ο θάνατος
δεν θέτει τέλος στην ουσιαστική ζωή της ψυχής, και ότι αυτές οι ψυχές
αλληλοαναγνωρίζονται, όταν έχουν φθάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο ωριμότητας,
το οποίο όμως δεν κατέχουν όλες οι ψυχές.
Γι’ αυτό το λόγο για ορισμένες ψυχές πρέπει να περάσει πολύς καιρός ώσπου να
ξανασυναντηθούν με τους αγαπημένους τους. Ωστόσο ο πόθος για αυτή τη
συνάντηση είναι συχνά η αφορμή για να πασχίσουν να ανέβουν υψηλότερα. Η αγάπη
των ψυχών είναι ακατάπαυστα ευεργετική και δραστήρια με το σκοπό να γλυτώσουν
τις άλλες ψυχές από την άβυσσο, και να τις βοηθήσουν να φθάσουν στη μακαριότητα.
Να περάσουν στο βασίλειο όπου τις περιβάλλει άπλετο Φως, όπου μπορούν να
βλέπουν το Θεό και όπου δεν υπάρχει πια δυστυχία.
Αμήν

3.5.1961
Το νεκρό γράμμα και οι κήρυκές του
Το Πνεύμα είναι που δίνει ζωή - και κάθε γράμμα της αλφαβήτου που διαβάζεται
χωρίς Πνεύμα, σκοτώνει, γιατί όσο και αν προσπαθήσει κανείς να το καταλάβει με
την λογική του, το νόημά του θα μείνει ακατάληπτο. Γι’ αυτόν το λόγο ακριβώς
έγιναν πολλά λάθη κάθε φορά που ο Λόγος Μου μεταφράσθηκε ή κηρύχθηκε από
ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν ξυπνήσει ακόμα το πνεύμα τους, οι οποίοι
οδηγούνταν από τη λογική τους, εκεί όπου μόνον η καρδιά μπορούσε να κρίνει,
εφόσον το Πνεύμα Μου θα είχε την δυνατότητα να μιλήσει μέσα της.
Γι’ αυτό λοιπόν πολλοί κήρυκες ήταν ακατάλληλοι και δεν μπορούσα πια να
μιλήσω από μέσα τους στους ανθρώπους, διότι έβγαζαν διδασκαλίες και ερμηνείες
δικές τους, που δεν συμφωνούσαν με την Αλήθεια. Και έτσι το Ευαγγέλιο που δίδαξα
ΕΓΩ ο Ίδιος πάνω στη γη με το καιρό παραμορφώθηκε όλο και πιο πολύ στο νόημά
του και λίγοι πια διαβάζουν τον ‘‘Λόγο Μου’’ με αφυπνισμένο το πνεύμα τους και
αποσκοπούν να βρουν από εκεί μέσα όφελος για την ψυχή τους.
Οι υπόλοιποι όμως δεν αντλούν δύναμη από το Λόγο Μου. Βέβαια τον ακούνε,
αλλά επειδή δεν τον καταλαβαίνουν καλά δεν τον εφαρμόζουν και γι’ αυτό δεν
μπορούν να αφυπνίσουν το πνεύμα τους. Επί πλέον σπάνια οι κήρυκες τους μιλούν

για τη ‘‘λειτουργία του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο’’ διότι και αυτοί οι ίδιοι δεν
το καταλαβαίνουν. Και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν ότι τούτο είναι το άμεσο
αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη. Αν όμως ζούσαν οι ίδιοι μια ζωή αγάπης, θα
μπορούσαν να πεισθούν από μόνοι τους, ότι έτσι φωτίζεται ο άνθρωπος. Μπορεί να
διαβάζουν συχνά στη Βίβλο ότι το ‘‘γράμμα νεκρώνει και μόνο το Πνεύμα δίνει
ζωή’’, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει, διότι το πνεύμα τους κοιμάται. Γι’ αυτό πια
σχεδόν μόνο ‘‘νεκροί’’ χριστιανοί υπάρχουν και γι’ αυτό και ο Λόγος Μου που
περιέχεται στο Βιβλίο των Βιβλίων δεν προσφέρει πολλά στους ανθρώπους, γι’ αυτό
και η πίστη έγινε αδύναμη και ασθενική. Από την πίστη λείπει η δύναμη της ζωής,
διότι η αγάπη ζωντανεύει την πίστη, διότι μόνο η αγάπη ξυπνάει το πνεύμα.
Η θέρμη της αγάπης φθάνει για να φυτρώσει κι ένα αδύνατο δεντράκι, και
σύντομα θα γίνει δυνατό και ακλόνητο, η πίστη, και ό,τι άλλο ήταν μέχρι τότε άψυχο
στον άνθρωπο, θα ζωντανέψει. Η ψυχή θα ανυψωθεί και θ' αφήσει την πνευματική
φλόγα να περάσει μέσα της, θα βρει τη ζωή, μία ζωή που δεν πρόκειται να χάσει ποτέ
πια.
Τότε όμως ο άνθρωπος θα είναι σε θέση να καταλάβει κάθε λέξη που προήλθε
από ΕΜΕΝΑ - να διακρίνει την πλάνη από την αλήθεια, και δεν πρόκειται πια να
ξανασφάλλει, διότι θα τον διδάσκει το Πνεύμα. Κενά γράμματα δεν θα του λένε
τίποτα, διότι τώρα γνωρίζει το πνευματικό νόημα του Λόγου. Κάθε λέξη του χαρίζει
ζωή, η οποία προήλθε κάποτε από ΕΜΕΝΑ και τώρα διεισδύει στα αυτιά και στην
καρδιά του.
Τότε μοναχά δεν είναι πια νεκρός χριστιανός και θα δώσει ζωντανή μαρτυρία για
ΕΜΕΝΑ. Δεν θα χρησιμοποιεί μόνον τα λόγια της Γραφής, αλλά θα μπορεί και να
ερμηνεύει το πνευματικό τους νόημα. Έτσι θα είναι πραγματικά ένας δάσκαλος για.
τους συνανθρώπους του σύμφωνα με τη θέλησή Μου, διότι Μου επιτρέπει να είμαι
μέσα του και να εκφράζομαι μέσα από το Πνεύμα, όταν διδάσκει τους συνανθρώπους
του.
Αυτοί είναι λοιπόν οι πραγματικοί Μου υπηρέτες, οι οποίοι εργάζονται κατ’
εντολή Μου, διότι έναν κήρυκα του Λόγου Μου που γνωρίζει τα γράμματα μόνο και
δεν καταλαβαίνει το πνευματικό τους νόημα, δεν τον ονομάζω υπηρέτη Μου. Διότι
ανέλαβε από μόνος του αυτό το έργο χωρίς όμως να γίνει πρώτα άξιος να λάβει αυτήν
την αποστολή από ΕΜΕΝΑ, η οποία προϋποθέτει ότι το πνεύμα εκείνου που θέλει να
δουλέψει για ΜΕΝΑ, είναι αφυπνισμένο.
Ωστόσο όταν ένας κήρυκας, που δεν έχει αφυπνίσει το πνεύμα μέσα του ακόμα,
όχι μόνο διδάσκει την αγάπη, την πεμπτουσία του Ευαγγελίου Μου, αλλά και
πασχίζει να ζει μία ζωή αγάπης, θα ζωντανέψει το πνεύμα μέσα του και θα γίνει ένας
ευπρόσδεκτος υπηρέτης ΜΟΥ. Μέσα απ’ αυτόν θα μπορώ να ενεργώ, θα μπορώ να
μιλώ απευθείας στους ανθρώπους που έτσι θα νοιώθουν πραγματικά τη δύναμη που
έχουν τα λόγια Μου.
Μ’ αυτόν τον τρόπο θα φθάσουν και άλλοι στην αληθινή ζωή, άλλοι που θέλουν
στα σοβαρά να ΜΕ βρουν και αποζητούν τη δύναμη από το Πνεύμα Μου και
δέχονται να αφυπνισθούν. Τους αληθινούς Μου υπηρέτες τους αναγνωρίζετε από το
γεγονός ότι προσπαθούν να ζουν σύμφωνα με το Λόγο Μου. Με μία ζωή αγάπης θα
ξυπνήσουν το πνεύμα μέσα τους, και δεν θα είναι κήρυκες του νεκρού γράμματος της
γραφής, αλλά θα μαρτυρούν ολοζώντανα για ΜΕΝΑ.
Αμήν

15.6.1944
Τα θρησκευτικά σχίσματα και ο απαραίτητος έλεγχος

Πολλοί λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν την αξία των θεϊκών Αποκαλύψεων και γι’
αυτό σπάνια παραλαμβάνουν τούτο το δώρο που τους δίνεται.
Αμέτρητες δυνατότητες παραμένουν ανεκμετάλλευτες, με αποτέλεσμα να υπάρχει
λιγότερη γνώση και φώτιση, πράγμα που συχνά σημαίνει στασιμότητα εκεί που θα
μπορούσε να γίνει πρόοδος. Η πνευματική τυφλότητα των ανθρώπων θα μπορούσε να
απαλειφθεί, το σκοτάδι να μετατραπεί σε φως, και όμως προτιμούν τη νύχτα και
αποφεύγουν το φως. Προβάλλουν ακόμα αντίσταση απέναντι στο φωτοδότη κόσμο,
έναν κόσμο που κλείνει στοργικά στην αγκαλιά του και φροντίζει όποιον τον
εμπιστευθεί. Είναι και αυτό ένα σημάδι έλλειψης πίστης ότι ο ΘΕΟΣ ευσπλαχνίζεται
τους ανθρώπους και τους συμπαραστέκεται όταν βρίσκονται σε ανάγκη. - Η ανάγκη
τούτη είναι προφανής και προέρχεται από το γεγονός ότι αμέτρητες πλάνες
εμποδίζουν τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν σωστά το ΘΕΟ, να ΤΟΝ αγαπήσουν
και να ΤΟΥ αποδείξουν αυτήν την αγάπη, υπηρετώντας και αγαπώντας το διπλανό
τους. Η ανάγκη προκύπτει από τη νεκρή πίστη, η οποία καταρρέει μόλις δοκιμασθεί. Διότι αν χρειασθεί ο άνθρωπος να αποφασίσει στα σοβαρά, θα αντέξει μόνο όταν
πιστεύει ακλόνητα μέσα του ότι n γνώση του και η πίστη του είναι πολυτιμότερες απ’
ό,τι του αντιπροτείνεται να πιστέψει.
Γι’ αυτό το λόγο πίστη και γνώση πρέπει να συμφωνούν, που σημαίνει, αυτό που
πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος οφείλει να είναι αξιόπιστο, δηλαδή να προδίδει μία
σοφία όταν διαλογισθεί κανείς σοβαρά πάνω σ’ αυτό το θέμα.
Ο ΘΕΟΣ δεν απαιτεί πίστη για κανένα πράγμα το οποίο δεν μπορεί να γίνει
αποδεκτό αν κάποιος το σκεφθεί πιο σοβαρά. Γι’ αυτό το λόγο, ό,τι φαίνεται
απαράδεκτο, ό,τι δεν φανερώνει σοφία αν το εξετάσει κανείς διεξοδικά, πρέπει να
είναι ανθρώπινο έργο το οποίο προστέθηκε σ" αυτά που απαιτεί ο ΘΕΟΣ να
πιστεύετε.
Επί πλέον, μία διδασκαλία για να είναι αξιόπιστη, πρέπει να φανερώνει και να
αποπνέει την Αγάπη - την Αγάπη του Θεού νια τα πλάσματά ΤΟΥ. Η Αγάπη και η
Σοφία λοιπόν οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θεϊκό ΟΝ, το οποίο
νοιάζεται για τα δημιουργήματά Του.
Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν μπορεί να ελεγχθεί κάθε διδασκαλία πίστης. Και
πρέπει παράλληλα να ληφθεί υπ' όψη ότι πρώτα-πρώτα ο καθένας ο οποίος θέλει να
διδάξει, οφείλει από μόνος του να προβεί σ’ ένα τέτοιο έλεγχο, διότι οφείλει να
διδάσκει μόνο αυτά τα οποία ο ίδιος έχει αναγνωρίσει ως αληθινά. - Τούτη είναι μία
προϋπόθεση η οποία παραγνωρίζεται συνήθως και γι' αυτό ευδοκιμεί η εξάπλωση
εσφαλμένων γνώσεων και ιδεών.
Ο κάθε δάσκαλος οφείλει να είναι απόλυτα πεισμένος για ό,τι διδάσκει. Και
πεποίθηση μπορεί ν’ αποκτήσει κανείς μόνο μετά από ένα διεξοδικό έλεγχο. - Τότε
πια μπορεί ο δάσκαλος να μεταδώσει αυτά που αναγνώρισε ως αληθινά στους
συνανθρώπους του, οι οποίοι είναι λιγότερο ικανοί να διεκπεραιώσουν έναν τέτοιο
έλεγχο. Όταν η μετάδοση είναι σωστή, τα αναγνωρίζουν και αυτοί σαν αξιόπιστα,
διότι τους μαρτυρούν και επιβεβαιώνουν την Αγάπη και τη Σοφία του θεού. Εξάλλου
η ικανότητα να σκεφθεί και να κρίνει, θα δοθεί πλουσιοπάροχα σε αυτόν που
επιθυμεί να ελέγξει τις πνευματικές γνώσεις στα σοβαρά, εφόσον όντως επιθυμεί να
βρει την Αλήθεια. Με την προϋπόθεση όμως ότι αυτός που ελέγχει, ενεργεί στη ζωή
του με αγάπη. Διότι αλλιώς δεν μπορεί να είναι εκπρόσωπος της Αλήθειας, αλλά του
ψέματος και της πλάνης, γιατί αν δεν έχει αγάπη, έχει παραδοθεί σ’ αυτόν που
πολεμάει το ΘΕΟ.
Έτσι καταλαβαίνετε πώς και γιατί, μία διδασκαλία που δόθηκε αρχικά στους
ανθρώπους καθαρή και ανόθευτη, υπόστηκε πολλές αλλαγές και γιατί δεν ήταν
δυνατό η παράδοση να μείνει ανόθευτη, εφόσον στους ανθρώπους διδασκόταν το
‘‘πίστευε και μην ερεύνα’’, όταν κάποιος ήθελε να ελέγξει στα σοβαρά την
αξιοπιστία και την αλήθεια των διδασκαλιών.

Η καθαρή Αλήθεια αντέχει κάθε έλεγχο και συνεπώς παραμένει αμετάβλητη
αιώνια.
Με το πέρασμα του καιρού όμως προέκυψαν σχίσματα. Οι διάφορες πνευματικές
κατευθύνσεις και οι ξεχωριστές διδασκαλίες τους προσφέρονταν συνέχεια για
σύγκριση μεταξύ τους. Και αν ένας σοβαρός ‘‘ελεγκτής’’ τις αντιπαρέθετε με τη
Σοφία και την Αγάπη του Θεού, θα καταλάβαινε ποιες διδασκαλίες είχαν προέλθει
από τους ανθρώπους και γι’ αυτό όφειλαν να καυτηριασθούν ως πλανερές.
Γι’ αυτό εκείνοι οι άνθρωποι φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, - και θα αποδώσουν
λόγο γι’ αυτό -, διότι είχαν την ικανότητα να ελέγξουν, αλλά αδιαφόρησαν και
μετέδωσαν ασυνείδητα στους συνανθρώπους τους γνώσεις, οι οποίες μετά από ένα
σοβαρό έλεγχο θα αποδεικνύονταν απορριπτέες. Μ’ αυτόν τον τρόπο εξαπλώθηκε το
ψέμα και η πλάνη.
Όμως επανειλημμένα υπήρξαν άνθρωποι που ανέλαβαν με δική τους
πρωτοβουλία να διεξάγουν τέτοιους ελέγχους και προσπάθησαν σαν αναμορφωτές να
καταρρίψουν τα παλιά δόγματα. - Ο βαθμός της ωριμότητας που είχαν, ήταν πάλι
καθοριστικός για το κατά πόσο βρίσκονταν μέσα στην Αλήθεια και για το κατά πόσο
μπορούσαν να την μεταδώσουν σαν τέτοια.
Συνεπώς οι άνθρωποι είχαν επανειλημμένα ευκαιρία να λάβουν θέση απέναντι
στα δόγματα. Οι αντιπαραθέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές πνευματικές
κατευθύνσεις που προήλθαν από τα σχίσματα μέσα στους κόλπους της εκκλησίας,
τραβούσαν την προσοχή στο γεγονός ότι οι διδασκαλίες ήταν διαφορετικές μεταξύ
τους και ωστόσο όλες απαιτούσαν να γίνουν πιστευτές.
Για να ελεχθούν λοιπόν έπρεπε να δραστηριοποιηθούν μυαλό και καρδιά, γι’ αυτό
ήταν απαραίτητη η θέληση του ανθρώπου και ο πόθος να γνωρίσει την Αλήθεια. Ο
κάθε οπαδός μίας διδασκαλίας υποστηρίζει τη δική του, όμως ποτέ δεν μπορούν οι
διαφορετικές διδασκαλίες να έχουν την απαίτηση να γίνουν πιστευτές, διότι υπάρχει
μία μόνο Αλήθεια Και ο κάθε άνθρωπος οφείλει να πασχίσει για να κατακτήσει αυτήν
την Αλήθεια.
Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απολύτως απαραίτητο ο καθένας να λάβει θέση απέναντι
στο κάθε δόγμα που γνωρίζει, διότι αλλιώς δεν πρόκειται ποτέ να γίνει πνευματικό
κτήμα του, ακόμα και αν το υποστηρίζει με τα λόγια. Διότι σ' αυτήν την περίπτωση
τα λόγια τούτα δεν καθρεφτίζουν την εσωτερική πεποίθηση, καθότι για να αποκτήσει
κανείς πεποίθηση πρέπει απαραίτητα να σκεφθεί ως το βάθος με τη λογική του.
Τούτες οι σκέψεις όμως παίρνουν τη σωστή κατεύθυνση μόνο αν ζητηθεί η βοήθεια
του θείου Πνεύματος.
Αν οι δάσκαλοι προσφέρουν την ανόθευτη Αλήθεια στον άνθρωπο, τότε αυτός θα
πεισθεί πιο εύκολα μέσα του όταν θα κάνει τους συλλογισμούς του. Αντίθετα, για να
αναγνωρίσει κανείς τις εσφαλμένες διδασκαλίες ως πλάνη, πρέπει να έχει πολύ
μεγαλύτερη θέληση και πόθο για την Αλήθεια.
Γι’ αυτόν το λόγο ο δάσκαλος φέρει μεγάλη ευθύνη εφόσον παραμελεί τον έλεγχο
από αδιαφορία ή οκνηρία και διαδίδει πνευματικά προϊόντα για τα οποία δεν είναι
απόλυτα πεισμένος ο ίδιος.
Εφόσον έχει αναλάβει το καθήκον της διδασκαλίας, οφείλει να διδάσκει μόνο ό,τι
ο ίδιος έχει κρίνει αποδεκτό μετά από συνεπή έλεγχο, διαφορετικά αμαρτάνει
απέναντι σ' αυτούς που πιστεύουν ότι καθοδηγούνται στην Αλήθεια ενώ στην
πραγματικότητα τους κατευθύνει στην πλάνη με τις λανθασμένες διδασκαλίες.
Ακόμη έχει το καθήκον να παροτρύνει τους ανθρώπους να ελέγχουν αυτά που
τους μεταδίδει για να αποκτήσουν και οι ίδιοι πεποίθηση, - δηλαδή πίστη ζωντανή -,
και να είναι σε θέση να διακρίνουν την Αλήθεια από το ψέμα.

17.6.1944

Οι γνώσεις που έχει αποκτήσει ο άνθρωπος με το μυαλό του χωρίς να ζητήσει από
το Θεό να του φωτίσει το πνεύμα, έχει πολλά κενά και δεν τις χαρακτηρίζει
σφαιρικότητα. Γι’ αυτό μπορούν να μείνουν πολλά θέματα αξεκαθάριστα και να
δώσουν ακριβώς έδαφος για αμφιβολίες, διότι οι διάφοροι εκπρόσωποι τα
ερμηνεύουν διαφορετικά. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι αυτός που αναζητάει μόνο την
Αλήθεια πρέπει και να συγκρίνει μεταξύ τους όλες τις διαφορετικές διδασκαλίες.
Η ανθρώπινη γνώση δεν είναι ποτέ αλάθητη. Ότι τα αμφισβητούμενα ζητήματα
αφορούν πάντα ανθρώπινες γνώσεις, - δηλαδή ανθρώπινες ερμηνείες, - είναι φανερό
κιόλας από το γεγονός ότι είναι αμφισβητούμενα και αντικρουόμενα, διότι η καθαρή
Αλήθεια η οποία προέρχεται από τον Ίδιο το ΘΕΟ δεν περιέχει ποτέ αντιθέσεις και
δεν καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα. Ένας άνθρωπος που δεν έχει καλή
θέληση και ούτε νοιάζεται για την Αλήθεια, θα συλλάβει παραμορφωμένη την αγνή
Αλήθεια που προέρχεται από το Θεό, διότι οι σκέψεις του επιρρεάζονται από
δυνάμεις του κακού οι οποίες τον παραπλανούν και τον εμποδίζουν να καταλάβει
αυτά που του προσφέρονται - όπως αντίθετα εκείνος ο άνθρωπος που αγωνίζεται να
ανακαλύψει την Αλήθεια, διαισθάνεται ποιες γνώσεις είναι παραμορφωμένες.
Επειδή δεν είναι απόλυτα βέβαιος ότι είναι αληθινές, τις υποβάλλει σε έλεγχο, με την προϋπόθεση ότι τούτος ο έλεγχος είναι επιτρεπόμενος και δεν απαιτείται η
αποδοχή άνευ όρων, το ‘‘πίστευε και μην ερεύνα’’ που είναι πάντα και αμετάκλητα
έργο του Σατανά. Διότι για το Θεό η σοβαρή αναζήτηση της Αλήθειας δεν είναι ποτέ
αμάρτημα και γι’ αυτήν την αναζήτηση είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να λάβει θέση
απέναντι σ’ αυτά που του προτείνονται ως αλήθεια.
Επιπλέον ο καθένας δεν πρέπει να επηρεάζεται από αυτά που οι άλλοι θεωρούν
αληθινά, αλλά να σχηματίζει ο ίδιος γνώμη, ιδίως όταν τον καλούν, ή όταν
προσφέρεται από μόνος του να μεταδώσει τις γνώσεις του και να διδάξει τους
συνανθρώπους του.
Ο Θεός δεν αρνείται τη συνδρομή του στον άνθρωπο που με ταπεινοφροσύνη
ζητάει το έλεός Του. Το αν όμως όντως ένας που χαίρει σεβασμού στον κόσμο ή ένας
διανοούμενος που κατέχει ένα υψηλό εγκόσμιο αξίωμα είτε ασχολείται με τα
πνευματικά, είτε με τα γήινα πράγματα, υποκλίνεται μπροστά στο Θεό σαν τον
μοναδικό δότη της Αλήθειας με βαθιά ταπεινοφροσύνη και έτσι εκπληρώνει ο ίδιος
την πρώτη προϋπόθεση για να την λάβει, τούτο είναι αμφισβητήσιμο, αν οι
διδασκαλίες του παρουσιάζουν κενά ή αντιφάσκουν.
Όσο υπάρχουν σχίσματα και διαφορετικές ερμηνείες, υπάρχει και πλάνη, διότι η
Αλήθεια είναι μόνο μία. Για να μπορέσει να κατακτήσει αυτήν την Αλήθεια ο
άνθρωπος, οφείλει να βρει από μόνος του το δεσμό με την αιώνια ΘΕΟΤΗΤΑ, να Την
παρακαλέσει να φωτίσει το πνεύμα του και να γίνει άξιος με μία θεάρεστη ζωή να
διδαχθεί κατευθείαν απ’ ΑΥΤΗΝ.
Ο ΘΕΟΣ γνωρίζει με ποια μορφή και με τι τρόπο θα διδάξει τον άνθρωπο που
παρακαλεί και αγωνίζεται να βρει την Αλήθεια. Το αποτέλεσμα πάντως θα είναι
πάντα η καθαρή Αλήθεια, διότι ο ΘΕΟΣ θέλει τα πλάσματά Του να ζουν μέσα στην
Αλήθεια στην οποία και τους καθοδηγηθεί, ανάλογα με τη θέλησή τους.
Αμήν

28.11.1963
Η ένωση των χριστιανικών εκκλησιών
Όσο οι άνθρωποι δεν αποφασίζουν να καθαρίσουν τη χριστιανική διδασκαλία από
όλες τις ανθρώπινες προσθήκες, όσο το κάθε δόγμα δεν δείχνει την ειλικρινή θέληση
να ενστερνισθεί την απόλυτη Αλήθεια και να αποβάλλει κάθε πλάνη, δεν πρόκειται

να επέλθει καμία ένωση των εκκλησιών. Διότι τα διάφορα δόγματα μπορούν να
συμφωνήσουν μόνο πάνω στην ανόθευτη Αλήθεια - και τότε θα γίνουν ένα!
Εν τούτοις καμία πλευρά δεν είναι πρόθυμη να υποχωρήσει σε κάτι απ' αυτά που
πιστεύει. Και κυρίως προσκολλούνται ακριβώς σ' αυτές τις διδασκαλίες που είναι
λάθος, διότι χρησιμοποιούν μόνο τον εγκέφαλο τους και έτσι δεν είναι από μόνοι τους
ικανοί να διακρίνουν τα λάθη. Το αξιοσημείωτο είναι ότι καμία πνευματική
κατεύθυνση δεν πρεσβεύει την επενέργεια του Πνεύματος, δηλαδή την επενέργεια
του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αντί να αναγνωρίζουν ότι μόνο η γνώση που
προέρχεται από τον Θεό είναι η αληθινή, δέχονται σαν σημαντικό μόνο ό,τι έχει
παράγει ο νους και αδυνατούν να το αποβάλλουν.
Αυτό λοιπόν που είναι το γνώρισμα εκείνης της Εκκλησίας που ίδρυσα ΕΓΩ ο
Ίδιος πάνω στη γη, το βρίσκει κανείς πολύ σπάνια να χρησιμοποιείται σαν απόδειξη
πως όσα κηρύττονται είναι αξιόπιστα και αληθινά. Από τις εκκλησιαστικές
οργανώσεις λείπει ακριβώς αυτό που εγγυάται την Αλήθεια, αλλιώς θα πίστευαν όλες
στην ίδια Αλήθεια και δεν θα υπήρχε καμία ασυμφωνία.
Και δυστυχώς για τους ανθρώπους, παρατηρεί κανείς ότι πουθενά πια δεν
συναντάει την ανόθευτη Αλήθεια, εκεί όπου θα έλπιζε να βρει πνευματική γνώση.
Πρέπει να σημειωθεί ότι παντού πλέον έχει μείνει μόνο ένας λεπτός ιστός απ' την
αλήθεια, η διδασκαλία δηλαδή των εντολών της αγάπης για το Θεό και τον πλησίον.
Όμως αυτός ο πνευματικός θησαυρός που φωτίζει ακόμα αμυδρά, θα ήταν από μόνος
του υπεραρκετός για να βρουν οι άνθρωποι την Αλήθεια. Καθότι η εκπλήρωση αυτών
των εντολών της Αγάπης εγγυάται και την επενέργεια του Θεού μέσα στον άνθρωπο,
έτσι που ο άνθρωπος διδάσκεται από μέσα του και γίνεται απόλυτα ικανός να
διακρίνει τι είναι Αλήθεια και τι είναι πλάνη.
Αλλά μόνον η διδασκαλία της αγάπης έχει διατηρηθεί σαν θεϊκή πνευματική αξία.
Αυτή όμως δίνει στον κάθε άνθρωπο που την ακολουθεί, την δυνατότητα να βρει την
Αλήθεια. Τότε θα καταλάβει ότι όλα τα άλλα είναι ανθρώπινο έργο, - που μοναχά
οδηγεί σε λανθασμένες αντιλήψεις -, και ότι είναι απλά και μόνο γήινες μορφές
αυτών των στόχων που ο Θεός απαιτεί μεν από τον άνθρωπο να πετύχει, ωστόσο
αποκλειστικά στο πνευματικό επίπεδο.
Οι άνθρωποι όμως δεν έχουν διάθεση να κάνουν ‘‘γενική καθαριότητα’’ στο
οικοδόμημα που έκτισαν μόνοι τους σε κατάσταση πνευματικής τυφλότητας. Κανένα
δόγμα δεν αναθεωρεί τις διδασκαλίες και τους κανονισμούς του και γι’ αυτό
παραμένει το καθένα μία καθαρά εγκόσμια οργάνωση, εφόσον εκπροσωπεί προς τα
έξω συνήθειες και τυπικά, τα οποία ως σύμβολα μπορεί να ισχύουν, αλλά τους λείπει
η σωστή ερμηνεία και έννοια.
Και εν τούτοις είναι όλοι απόλυτα πεισμένοι για την αλήθεια της δικής τους
πνευματικής κατεύθυνσης - και ακριβώς αυτό είναι το κακό, γιατί έτσι προδίδουν ότι
δεν έχουν αγάπη στην καρδιά τους. Αυτό τους εμποδίζει να αναγνωρίσουν την
Αλήθεια και μαρτυρεί την αδιαφορία και την ανευθυνότητα απέναντι στις ψυχές τους.
Διότι ο κάθε άνθρωπος που ζει με αγάπη αποδίδει τόσο μεγάλη αξία στην Αλήθεια,
που θέλει να είναι απόλυτα πεισμένος ότι είναι αληθινά αυτά που πιστεύει. Και
φθάνει να το ζητήσει και να το παρακαλέσει ειλικρινά και θα του δοθεί το φως της
γνώσης.
Πού όμως συναντάει κανείς αμφιβολίες για την αλήθεια σε αυτούς τους κύκλους
που έχουν ταχθεί σαν ηγέτες των ανθρώπων, που από μόνοι τους ανέλαβαν και
εκτελούν ένα διδακτικό έργο; - Πού συναντάει κανείς τη σοβαρή επιθυμία και
λαχτάρα για την Αλήθεια; - Γιατί κανένας άνθρωπος δεν θέτει την πιο σημαντική
ερώτηση: ‘‘Τι είναι Αλήθεια;’’ ‘‘Εγώ ο ίδιος κατέχω την Αλήθεια;’’
Ο καθένας υποστηρίζει με μία σχετική επιμονή ό,τι έχει πάρει από αλλού χωρίς
να σταθεί κριτικά απέναντι του. Ο καθένας πιστεύει ότι είναι ‘‘ευσεβής’’ αν δέχεται
χωρίς αντιλογία όλα όσα του μεταδίδουν άλλοι άνθρωποι. Αποσείει κάθε ιδία ευθύνη,

δεν ενεργοποιεί ούτε το μυαλό του αλλά ούτε και την καρδιά του για να ελέγξει αν
είναι αληθινά αυτά που υποστηρίζει.
Έτσι όμως αμαρτάνει ακόμη και απέναντι στο Πνεύμα! Διότι το Πνεύμα είναι
μέσα του και περιμένει μόνο την Αγάπη για να ξυπνήσει και να εκφρασθεί, έτσι που
όλα μέσα του να γίνουν καθαρά και ολοφώτεινα και να γίνει πραγματικά σοφός. Διότι
μπορεί να λάβει από ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο το φως που του χαρίζει την πιο μεγάλη
φώτιση. Γιατί όμως τόσο λίγοι άνθρωποι έχουν αυτήν τη φώτιση; Γιατί οι πιο πολλοί
υποστηρίζουν πνευματικά προϊόντα που είναι τόσο διάτρητα, μόλις τα εξετάσει
κανείς πιο προσεκτικά;
Γιατί αρκούνται οι άνθρωποι στις διδασκαλίες που πραγματικά δεν προέρχονται
από ΕΜΕΝΑ;
Γιατί δεν παίρνουν απ’ τα χέρια Μου τα ακριβά πνευματικά αγαθά, που ο καθένας
μπορεί να ζητήσει και να Λάβει, εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά για την Αλήθεια
και που ο καθένας ο οποίος εφαρμόζει την αγάπη στη ζωή του σύμφωνα με τη
Βούλησή Μου, μπορεί να συνδεθεί απευθείας μαζί ΜΟΥ και να τα διδαχθεί
απευθείας από ΕΜΕΝΑ;
Διότι από όλους τους ανθρώπους λείπει παντελώς η γνώση για το πώς επενεργεί
το Πνεύμα Μου μέσα στον άνθρωπο! Αυτό και μόνο είναι αρκετή απόδειξη ότι δεν
έχετε διδαχθεί και δεν διδάσκεσθε σωστά. Επιπλέον ότι από τους διδάσκοντες λείπει
επίσης αυτή η γνώση και συνεπώς δεν ορίσθηκαν από ΕΜΕΝΑ για να διδάξουν.
Διότι σ' όποιον ΕΓΩ αναθέτω να γίνει δάσκαλος ανάμεσα στους ανθρώπους, τον
εφοδιάζω αληθινά με τα σωστά πνευματικά αγαθά. Αυτά όμως λείπουν από σας που
πιστεύετε ότι έχετε την αποστολή να προΐστασθε στην πνευματική κατεύθυνση ή στο
δόγμα σας και θέλετε να θεωρείσθε πνευματικοί ηγέτες.
Δεν σας ανέθεσα ΕΓΩ την αποστολή σας και ποτέ δεν θα μπορέσετε να
καθοδηγήσετε τους συνανθρώπους σας στην Αλήθεια, διότι και εσείς οι ίδιοι δεν την
κατέχετε αλλά ούτε κάνετε τίποτα για να έρθει στην κατοχή σας.
Γι’ αυτό δώσετε προσοχή σ' αυτά που σας λέω. Η αληθινή Εκκλησία την οποία
ίδρυσα ΕΓΩ ο Ίδιος πάνω στη γη είναι μόνο όπου είναι φανερό ότι επενεργεί το
Πνεύμα Μου μέσα στον άνθρωπο και αυτή δεν είναι ορατή εξωτερικά.
Συμπεριλαμβάνει όμως μέλη απ’ όλες τις διαφορετικές εκκλησιαστικές κοινότητες,
από διαφορετικές πνευματικές κατευθύνσεις. Διότι τούτοι έχουν μια ζωντανή πίστη
την οποία απόκτησαν ζώντας μία ζωή με αγάπη.
Αυτοί γνωρίζουν πως η Εκκλησία Μου δεν εμφανίζεται προς τα έξω, αλλά
εγγυάται αντίθετα τον εσώτατο σύνδεσμο μαζί Μου διότι ΕΓΩ της προσφέρω την
Αλήθεια: την ολοκάθαρη γνώση στα πνευματικά θέματα. Τούτη η γνώση εκλείπει απ’
όλους αυτούς που δεν ανήκουν σ’ αυτήν την Εκκλησία, που δεν μπορούν να
αποχωρισθούν από τα πνευματικά προϊόντα που ποτέ δεν μπορεί να προήλθαν από
ΕΜΕΝΑ, αλλά είναι πρόσθετο έργο των ανθρώπων. Και προέρχονται από τον
αντίπαλο Μου ο οποίος αντιμάχεται πάντα την Αλήθεια. Όποιος όμως είναι
αφοσιωμένος σ’ ΕΜΕΝΑ με αγάπη και πίστη, δεν τα δέχεται ποτέ.
Έτσι καταλαβαίνετε πως ποτέ δεν θα επιτευχθεί μία ένωση των χριστιανικών
δογμάτων διότι το καθένα θα επιμείνει στις αντιλήψεις τις οποίες υποστήριζε μέχρι
τώρα, και πως η διαμάχη ανάμεσα στα δόγματα αφορά λανθασμένες έννοιες. Κι
ακόμα πως το καθένα πασχίζει εναγώνια να υποστηρίζει αυτές τις λανθασμένες
έννοιες γιατί δεν θέλει να τις αποβάλλει.
Όμως μόνο η Αλήθεια μπορεί να οδηγήσει στη μακαριότητα. Και μόνο όποιος
ποθεί ειλικρινά αυτήν την Αλήθεια και πάρει το δρόμο που οδηγεί κατευθείαν σ’
ΕΜΕΝΑ και ΜΕ παρακαλέσει ειλικρινά, αυτός και θα την λάβει.
Αμήν

10.6.1948
Οι Άγιοι και οι παρακλήσεις να μεσολαβήσουν για τους ανθρώπους
Εσείς οι άνθρωποι χρειάζεσθε υπέρογκη βοήθεια από το πνευματικό βασίλειο αν
θέλετε να νικήσετε στον τελικό αγώνα πάνω στη γη. Αυτή η βοήθεια είναι
απεριόριστα στη διάθεσή σας φθάνει να τη ζητήσετε. Γι’ αυτό πρέπει να μάθετε με
ποιο τρόπο σας χορηγείται και πώς μπορείτε να τη ζητήσετε.
Είναι η ‘‘κοινότητα των αγίων’’, όπως λέτε εσείς οι άνθρωποι, που σας
συμπαραστέκεται. Ωστόσο η έννοια ‘‘άγιος’’ πρέπει να αποσαφηνισθεί για να
κατέχετε την Αλήθεια και να είσασθε απαλλαγμένοι από λάθη στις αντιλήψεις σας.
Οι φωτεινές υπάρξεις είναι οι πιο πιστοί οδηγοί και βοηθοί του ανθρώπου, και είναι
πάντα έτοιμες όταν τους καλεί κανείς να προστρέξουν. Το πώς όμως κατανέμονται τη
φροντίδα των ανθρώπων, αυτό το ορίζει μόνο ο ΘΕΟΣ με τη Σοφία Του, όπως και το
πώς γεμίζει τα πνευματικά όντα με φως και δύναμη ανάλογα με το βαθμό της
τελειότητάς τους.
Οι άνθρωποι όμως δεν μπορούν να αξιολογήσουν το βαθμό ωριμότητας ενός
ανθρώπου, γι’ αυτό δεν έχουν το δικαίωμα αλλά ούτε και την ικανότητα να τον
ανυψώνουν σε ‘‘άγιο’’, διότι μόνο ο Θεός γνωρίζει πως είναι η ψυχή εκείνου που
απελευθερωμένος από το θάνατο του σώματος του, περνάει στο πνευματικό βασίλειο.
Ο ΘΕΟΣ μόνο γνωρίζει τι δεσμό είχε μαζί ΤΟΥ ο άνθρωπος πάνω στη γη και κατά
πόσον ήταν δραστήριος σε έργα Αγάπης, γιατί μόνο τα έργα Αγάπης είναι
καθοριστικά. Τούτα μπορούν να αποφέρουν στον άνθρωπο ήδη πάνω στη γη
απεριόριστο φως και δύναμη, έτσι που αν το επιθυμεί, να μπορεί να κάνει θαύματα.
Όμως ο ΘΕΟΣ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να αναθέτει στο υπερπέραν τον
κύκλο της δραστηριότητάς τους σ’ αυτές τις ώριμες ψυχές, ανάλογα με το βαθμό
ωριμότητας που έχουν αποκτήσει. ΑΥΤΟΣ τους αναθέτει τις δραστηριότητές τους και
ΑΥΤΟΣ καθορίζει ποιο είδος βοήθειας πρέπει να δοθεί στους ανθρώπους στη γη!
Τα φωτεινά όντα είναι γεμάτα δύναμη και μπορούν να κάνουν τα πάντα γιατί
δρουν μαζί με το Θεό και σύμφωνα με τη θέλησή Του και γιατί μέσα τους εισρέει
διαρκώς η δύναμή Του. Κάθε φωτεινή ύπαρξη όμως είναι απόλυτα εναρμονισμένη με
τη θέληση του Θεού, δηλαδή δεν μπορεί να έχει η ίδια άλλη θέληση από του Θεού,
διότι έχει ήδη ενωθεί μαζί ΤΟΥ και έχει ταυτισθεί με τη θέλησή Του.
Και επειδή είναι γεμάτη σοφία, αναγνωρίζει ότι πολλά ανθρώπινα αιτήματα είναι
παράλογα και γι’ αυτό συχνά τα αφήνει ανικανοποίητα, αν η ικανοποίηση των
αιτημάτων αυτών είναι βλαβερή για την ψυχή του αιτούντος.
Για τις φωτεινές υπάρξεις η βοήθεια προς τους ανθρώπους είναι μία κατάσταση
ευδαιμονίας, γι’ αυτόν το λόγο ο Θεός επιτρέπει οι άνθρωποι να ζητούν τη συνδρομή
των φωτεινών υπάρξεων. Όμως δεν είναι ποτέ θέλημά Του να καλούν
συγκεκριμένους ‘‘αγίους’’, γιατί η δραστηριότητα και ο προορισμός τους μπορεί να
είναι εντελώς διαφορετική απ’ ό,τι αναμένεται. Οι άνθρωποι στην άγνοιά τους
μπορούν να καλέσουν ένα ον που ακόμη πόρω απέχει από την τελειότητα. Μ’ αυτό το
κάλεσμα όμως του παραδίδονται απόλυτα και τούτο μπορεί να επιδράσει πάνω τους
αρνητικά. Διότι οι κληθέντες εμφανίζονται και παραμένουν κοντά σ’ αυτόν που τους
φώναξε και προσπαθούν να του επιβάλλουν τις δικές τους σκέψεις, οι οποίες όμως
δεν είναι απαραίτητο να είναι η αλήθεια.
Επί πλέον η ανακήρυξη ενός αγίου από τους ανθρώπους εξαρτάται κατά πρώτο
λόγο από τη διαγωγή του σύμφωνα με τις απαιτήσεις μίας ‘‘εκκλησιαστικής
κοινότητας’’, πράγμα που σημαίνει ότι τίθενται προϋποθέσεις που δεν απαιτεί ποτέ ο
Θεός, αλλά η συγκεκριμένη εκκλησία. Και η ανακήρυξη σε άγιο εξαρτάται από αυτές
τις προϋποθέσεις, πράγμα όμως που δεν μπορεί ποτέ να είναι η θέληση του Θεού.
Κατά συνέπεια δεν είναι απαραίτητο ο καθένας που έχει ‘‘ανακηρυχθεί άγιος’’ μ’
αυτόν τον τρόπο να είναι φωτεινή ύπαρξη, όπως από την άλλη μεριά υπάρχουν

πολλές φωτεινές υπάρξεις στο πνευματικό βασίλειο, οι οποίες έζησαν σύμφωνα με το
θέλημα του Θεού, αλλά όχι σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επέβαλλε η συγκεκριμένη
εκκλησιαστική κοινότητα.
Όλες οι φωτεινές υπάρξεις έχουν μέσα τους ‘‘δύναμη από τον Θεό’’ την οποία
θέλουν να αξιοποιήσουν. Γι’ αυτό τους έχουν δοθεί υπό την προστασία τους
άνθρωποι τους οποίους θέλουν και μπορούν να βοηθήσουν στην τελειοποίησή τους,
εφόσον η ανθρώπινη θέληση δεν είναι ενάντια. Μια αίτηση βοηθείας προς αυτές τις
υπάρξεις που ο Θεός έχει ορίσει για την βοήθεια των ανθρώπων, δεν θα μείνει ποτέ
ανικανοποίητη, ενώ η έκκληση συγκεκριμένων υπάρξεων, μπορεί να είναι και
επιζήμια, όταν προσδοκάται βοήθεια από αυτούς που δεν μπορούν να την
προσφέρουν, αν δεν είναι ήδη συνδεδεμένοι με το Θεό.
Επίσης είναι λανθασμένη η σκέψη ότι οι εκκλήσεις πρέπει να γίνονται προς τις
φωτεινές υπάρξεις και ότι αυτές θα μεσολαβήσουν. Η προσευχή είναι μία έκκληση
προς τον Θεό, μέσω της προσευχής συντελείται η σύνδεση του ανθρώπου μαζί ΤΟΥ,
και ο Θεός απαιτεί αυτό το κάλεσμα να γίνεται απευθείας προς ΑΥΤΟΝ, γιατί αυτή η
έκκληση μαρτυρεί την αφοσίωση της ανθρώπινης θέλησης προς ΑΥΤΟΝ.
Σύμφωνα με τη γνώμη των ανθρώπων είναι οι φωτεινές υπάρξεις που
εγκαθιστούν αυτήν τη σύνδεση με το Θεό, επειδή βρίσκονται ήδη πιο κοντά ΤΟΥ.
Έτσι όμως ο άνθρωπος θα έχανε τη δυνατότητα σύνδεσης με το Θεό, η οποία όμως
είναι ο σκοπός και ο στόχος της ανθρώπινης ζωής. Πρώτα πρέπει να συντελεσθεί η
σύνδεση με το Θεό για να μπορέσει να εισρεύσει η δύναμη, χωρίς την οποία δεν
μπορεί να ωριμάσει η ψυχή. Οι φωτεινές υπάρξεις δεν μπορούν χωρίς τη θέληση του
Θεού να προσφέρουν αυτή τη δύναμη στους ανθρώπους, γιατί και στο πνευματικό
βασίλειο υπάρχουν νόμοι στους οποίους υπακούουν οι κάτοικοι του, διότι
αναγνωρίζουν ότι προέρχονται από την Αγάπη και τη Σοφία του Θεού.
Οι φωτεινές υπάρξεις είναι πάντα έτοιμες να βοηθήσουν, υποτάσσονται όμως στο
θέλημα του Θεού. Συνεπώς ο άνθρωπος πρέπει κατ’ αρχήν να προσπαθεί να ζει
σύμφωνα με τη θέληση του Θεού για να του παράσχει τη βοήθειά Του ΑΥΤΟΣ
άμεσα, ή μέσω των φωτεινών υπάρξεων, οι οποίες πραγματικά δεν αφήνουν κανέναν
αβοήθητο, εφόσον αυτή είναι η θέληση του Θεού.
Η έκκληση για βοήθεια προς τις φωτεινές υπάρξεις δεν είναι ποτέ μάταιη, η
έκκληση όμως για μεσολάβηση είναι άσκοπη, γιατί το παιδί πρέπει να έρθει από μόνο
του στον ΠΑΤΕΡΑ γεμάτο εμπιστοσύνη, για να του χαρίσει ο ΠΑΤΕΡΑΣ την Αγάπη
Του. Αν ο άνθρωπος όμως πιστεύει ότι με τη μεσολάβηση των αγίων θα επιτύχει εξ
ίσου το στόχο του, δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσει αυτήν τη σχέση εμπιστοσύνης. Ο
ΘΕΟΣ είναι ένας Θεός της Αγάπης, και δεν θέλει να φοβούνται οι άνθρωποι να
έρθουν σ’ ΑΥΤΟΝ. Θέλει να είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ των παιδιών Του, όχι όμως ένας
αυστηρός δικαστής και άρχοντας. Αυτούς προσπαθεί κανείς να τους εξευμενίσει με
μεσολαβήσεις, στον ΠΑΤΕΡΑ όμως προσφεύγει με εμπιστοσύνη. Αυτήν την
εμπιστοσύνη ζητάει ο Θεός από τα πλάσματά Του, γιατί τα αγαπάει απεριόριστα και
γι’ αυτό θα ικανοποιήσει κάθε παράκλησή τους.
Αμήν

4.12.1963
Διαφώτιση σχετικά με τα μυστήρια

Εγώ θα σας διδάσκω πάντα για να απαλλαγείτε από τα λάθη στη σκέψη σας, διότι
μέχρι τώρα καταλαβαίνετε τα λόγια Μου μόνο ανθρώπινα και όχι πνευματικά. Πρέπει
να γνωρίζετε ότι δεν αρκούν οι εξωτερικές τελετές για να εκφρασθεί το Πνεύμα Μου.
Και κατ’ αναλογία οι εξωτερικές τελετές δεν αρκούν για να γίνει ένας άνθρωπος
άξιος δάσκαλος ή ηγέτης και οδηγός μιας κοινότητας πιστών. Πολλοί είναι οι
κληθέντες αλλά λίγοι οι εκλεκτοί. Και αυτούς τους λίγους τους καθοδηγώ εγώ ο
Ίδιος. Εγώ τους τοποθετώ στη θέση όπου μπορούν να δουλέψουν για μένα και για το
βασίλειο Μου. Ένας τέτοιος άνθρωπος που επιλέγω όμως πρέπει να εκπληρώνει
ορισμένους όρους για να είναι ικανός να υπηρετήσει σαν δάσκαλος και πνευματικός
ηγέτης τους συνανθρώπους του. Το Πνεύμα Μου πρέπει να είναι ζωντανό μέσα του
ώστε να πορεύεται στην αλήθεια. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι ο αντιπρόσωπος Μου
επί γης που εκπληρώνει τα καθήκοντά του στο όνομά Μου, σύμφωνα με τη θέλησή
Μου και κατευθυνόμενος από ΕΜΕΝΑ.
Είναι αλήθεια ότι και ανάμεσα σ’ αυτούς που αποκαλούνται αντιπρόσωποι Μου
επί γης, βρίσκονται και τέτοιοι που ζουν σύμφωνα με το θέλημά Μου και ΜΕ
υπηρετούν με όλη τους τη θέληση. Όμως και αυτούς τους τοποθέτησα ΕΓΩ ο Ίδιος
στα καθήκοντά τους. Δεν έγιναν υπηρέτες Μου μετά από κάποιες εξωτερικές
διαδικασίες που εκτέλεσαν οι συνάνθρωποι τους. Διότι η αποστολή τους είναι ένα
εσωτερικό αποτέλεσμα της ελεύθερης βούλησης, η οποία υποτάσσεται απόλυτα σ’
ΕΜΕΝΑ. Έτσι ετούτος ο άνθρωπος συνδέεται στενά μαζί Μου με τους δεσμούς της
αγάπης, γι’ αυτό μπορώ ΕΓΩ ο Ίδιος να του υποδείξω το λειτούργημα που οφείλει να
ασκήσει.
Αυτή η απόλυτη αφοσίωση και η ζωή αγάπης εξασφαλίζουν την αφύπνιση του
πνεύματος τους και τότε διεισδύουν στην Αλήθεια. Τέτοιοι άνθρωποι αντιτάσσονται
σε κάθε πλάνη και παραμόρφωση της διδασκαλίας ΜΟΥ και τελικά απομακρύνονται
από αυτούς οι οποίοι επιμένουν στην πλάνη τους.
Γι’ αυτό μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν θα βρείτε τους αληθινούς
αντιπροσώπους Μου εκεί όπου οι άνθρωποι τους υποθέτουν και τους αναγνωρίζουν.
Διότι τέτοιοι εγκόσμια αναγνωρισμένοι ‘‘αντιπρόσωποι’’ αποκλείονται από μόνοι
τους από την υπηρεσία Μου, διότι εκπροσωπούν πλάνες και δεν αναζητούν
ουσιαστικά την Αλήθεια. Δεν μπορούν να είναι υπηρέτες και εκπρόσωποί Μου διότι
πλανώνται και δεν κάνουν τίποτα για να βρουν την καθαρή Αλήθεια.
Καταλαβαίνετε λοιπόν τι πρέπει να θεωρείτε για το μυστήριο της χειροτόνησης.
Διότι ακόμα και αν κάποιος έχει καλή θέληση, πρέπει να το αποδείξει,
διαδηλώνοντάς Μου την προθυμία του να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο θέλημά
Μου. Και αυτό σημαίνει να ερευνά τις αμφιβολίες που πηγάζουν μέσα του και τις
οποίες βάζω ΕΓΩ ο Ίδιος στην καρδιά του για να τον κάνω να έλθει πιο κοντά σε
ΕΜΕΝΑ και την Αλήθεια. Αν όμως φοβάται να εξιχνιάσει αυτές τις αμφιβολίες,
κρατιέται με τη βία τυφλός. Θα μπορούσε να βρει το φως, αλλά κλείνει εκούσια τα
μάτια του. Και έτσι δεν ΜΟΥ ανοίγει την καρδιά του για να της ρίξω μία δέσμη απ’
το Φως Μου.
Δεν πρέπει να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι είναι αδύνατον για έναν που ΜΕ
αναζητάει με σοβαρότητα και επιμονή να απαλλαγεί από την πλάνη του, διότι όλοι
γνωρίζουν τη Δύναμη και την Αγάπη Μου η οποία βοηθάει τον καθένα που ψάχνει να
βρει ΕΜΕΝΑ, την ‘‘αιώνια Αλήθεια’’. Πρέπει όμως κατ’ αρχήν να δεχθείτε τη
διδασκαλία Μου, πρέπει να μάθετε για την καθαρή Αλήθεια και για τη δράση του
αντίθεου καθώς και για την πλάνη στην οποία σας έχει οδηγήσει. Και πρέπει να έχετε
τη σθεναρή θέληση να απαλλαγείτε απ' αυτόν - και γι' αυτό χρειάζεται να ζητήσετε τη
βοήθειά Μου.
Δεν πιστεύετε ότι θα σας τη δώσω τούτη την βοήθεια, αφού ο σκοπός Μου είναι
πάντοτε να σας βγάλω από το πνευματικό σκοτάδι και να σας δώσω φως; Αν λοιπόν
χρησιμοποιήσετε καλοπροαίρετα τη λογική σας, πρέπει να αναγνωρίσετε πόσα
πράγματα δεν στέκουν από αυτά που σας επιβάλλουν να πιστεύετε.

Σας δόθηκε η λογική διότι αλλιώς δεν θα ξεχωρίζατε από τα ζώα, τα οποία δεν
μπορούν να αποδώσουν λογαριασμό για τις πράξεις τους. Εσείς όμως θα πρέπει
κάποτε να λογοδοτήσετε για το αν και πώς χρησιμοποιήσατε τη νοημοσύνη σας. Διότι
η νοημοσύνη σας μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τη φώτιση, με την προϋπόθεση
βέβαια ότι έχετε την καλή θέληση και αποζητάτε να βρείτε το αληθινό φως.
Οπωσδήποτε θα πρέπει να αμφιβάλλετε για την αλήθεια, όπως τονίζω συνέχεια,
παντού όπου υποτίθεται ότι μία τυπική, εξωτερική πράξη εξασφαλίζει ένα πνευματικό
επίτευγμα, χωρίς να χρειασθεί να κοπιάσετε. Και γι’ αυτό η ψυχή σας δεν θα έχει
κανένα όφελος - είτε στη γη είτε στον άλλο κόσμο, - όταν εκτελούνται τέτοιες
εξωτερικές πράξεις πριν το θάνατο ενός ανθρώπου, οι οποίες δεν είναι άλλο από
τελετές και συνήθειες χωρίς την παραμικρή αξία για την ψυχή.
ΕΓΩ γνωρίζω την κάθε ψυχή χωριστά και την βαθμολογώ ανάλογα με την αγάπη
που έχει μέσα της. Διότι μόνον η αγάπη είναι καθοριστική για το βαθμό φωτεινότητας
στον οποίο εισέρχεται η ψυχή μετά την αποχώρηση από το σώμα της. Εφόσον βέβαια
δεν περνάει στο βασίλειο του σκότους διότι είναι γυμνή από αγάπη και γι’ αυτό
ανήκει σ' εκείνον που κυριαρχεί στο βασίλειο του σκότους.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 1799

1.2.1941

Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού και η παράδοση
Είμαι κοντά σας καθημερινά και μπορείτε πάντα να είσαστε βέβαιοι για το έλεός
Μου.
Πάνω στη γη ο δρόμος του μαρτυρίου αποτελεί τα σκαλοπάτια της σκάλας που
οδηγεί προς τα επάνω. Προσπαθείτε να προχωρείτε σκαλοπάτι το σκαλοπάτι και με
αυτόν τον τρόπο να σηκώσετε το φορτίο, τη δοκιμασία που σας στέλνω. Κάποτε θα
Με ευγνωμονείτε όταν θα βλέπετε προς τα πίσω την πορεία σας στη γη, και όσο το
συλλογίζεσθε, θα αντιμετωπίζετε με απόλυτη εμπιστοσύνη τα χρόνια που θα έρθουν.
Κάθε βάρος θα σας φαίνεται υποφερτό αφού γνωρίζετε ότι το σηκώνω και Εγώ μαζί
σας. Κάθε πόνος σας βοηθάει να ωριμάσετε και να έρθετε πιο κοντά Μου. Ωστόσο αν
ζητήσετε τη βοήθειά Μου στην προσευχή σας δεν θα σας απογοητεύσω και δεν θα
σας αφήσω αβοήθητους.
Γνωρίζω τα προβλήματά σας και το μόνο που περιμένω είναι να έρθετε σε Μένα
για να μπορέσω να σας συνδράμω. Γι’ αυτό μην είσθε ολιγόπιστοι και αφήσετε
Εμένα να κατευθύνω τις τύχες σας. Διότι η δοκιμασία που περνάτε δεν είναι πιο
μεγάλη από τον Προστάτη σας. Και ό,τι σας φαίνεται μαρτύριο, Εγώ θα το
μετατρέψω σε χαρά, αν πιστεύετε και Μου δίνετε τη δυνατότητα να σας βοηθήσω.
Κάθε άνθρωπος που νοιώθει ότι ανήκει στην εκκλησία, δηλαδή που εμμένει σε μία
συγκεκριμένη παράδοση, χωρίς να βρίσκει εσωτερική ικανοποίηση, είναι δέσμιος.
Κάνει ό,τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τους κανόνες, όμως δεν έχει την ακράδαντη
πίστη ότι με τις πράξεις του πλησιάζει το Θεό, ούτε καλλιεργεί ο ίδιος το σύνδεσμο
με το Θεό. ακριβώς γιατί του λείπει η πίστη. Εκτός αυτού, αυτοί οι άνθρωποι δεν
σκέπτονται ιδιαίτερα σχετικά με το Θεό και τη σωστή πίστη. Έχουν εμπλακεί σε μία
κατάσταση που τους εμποδίζει να σχηματίσουν δική τους γνώμη. Μία τέτοια πίστη
έχει μικρή αξία για το Θεό, γιατί δεν είναι αληθινή πίστη, αλλά μόνο μηχανική
εκτέλεση εντολών που έχουν επιβάλλει άλλοι άνθρωποι και τούτο συμβαίνει χωρίς
ανθρώπινη σκέψη.
Αυτό που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στο Θεό και του χαρίζει την απεριόριστη
Αγάπη Του, είναι η ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός υπάρχει, ότι είναι ένα Ον που
ξεχειλίζει αγάπη, την οποία θέλει να μεταδώσει σ’ όλα τα πλάσματά Του. Και μετά, η

λατρεία αυτού του Όντος, η απόλυτη πίστη σ’ Αυτόν, η υπακοή με κάθε τρόπο και η
εκτέλεση των εντολών Του που είναι η αγάπη για τον Θεό πάνω απ’ όλα και η αγάπη
για τον πλησίον σαν εαυτό. Τότε αυτός ο άνθρωπος ζει ακολουθώντας συνειδητά τον
Ιησού, βιώνει την καθαρή χριστιανική διδασκαλία και ανήκει στην αληθινή Εκκλησία
του Χριστού, γιατί η πίστη του είναι σύμφωνη με τη θεία Βούληση.
Δεν ακολουθεί τις εντολές που έχουν επιβάλλει οι άνθρωποι, αλλά προσπαθεί με
ζήλο και αφοσίωση να διαμορφωθεί ο ίδιος σε ευλογία για την ανθρωπότητα, πάντα
πρόθυμος να υπηρετήσει το Θεό και να υποστηρίζει την αληθινή πίστη που έχει χαθεί
εντελώς από τον κόσμο.
Μόνο τότε μπορεί να κηρυχθεί πάλι η Αλήθεια στον κόσμο φανερωμένη από
ψηλά και η πίστη να ζωντανέψει πάλι, γιατί ο ίδιος ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους
και τους φανερώνει ποιος δρόμος είναι ο πιο βατός και συνάμα οδηγεί στο στόχο.
Πόσο λίγο όμως ενδιαφέρεται ο κόσμος για το τι είναι σωστό για το Θεό και τι
σημαίνει η αληθινή Εκκλησία του Χριστού. Από την άλλη όμως με τι ζήλο
συμμορφώνεται και ακολουθεί συχνά τις επιταγές της γήινης εκκλησίας. Και ας μην
έχουν σχεδόν καμία αξία στα μάτια του Θεού γιατί δεν προσφέρουν το παραμικρό
στην πρόοδο της ψυχής.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7597

8.5.1960
Το ξύπνημα στη ζωή

Η αληθινή ζωή αρχίζει όταν ο άνθρωπος αναζητά συνειδητά το Θεό, όταν
αναγνωρίζει ένα ανώτερο ΟΝ πάνω από αυτόν, όταν πιστεύει σε αυτό το ΟΝ και
προσπαθεί να συνδεθεί μαζί Του. Με άλλα λόγια αισθάνεται ένα δεσμό ανάμεσα σ’
αυτό το ανώτερο ΟΝ και τον εαυτό του και επιζητεί να κρατήσει αυτό το σύνδεσμο.
Τότε έχει ήδη ξυπνήσει μέσα του ο πνευματικός σπινθήρας, ο οποίος προσπαθεί να
τον επηρεάσει από μέσα του ώστε να στραφεί προς το προαιώνιο Πνεύμα του
Πατέρα. Σε αυτόν τον άνθρωπο έχει αναφλεγεί ο σπινθήρας της αγάπης, πράγμα που
σημαίνει ότι θα αισθάνεται από μέσα του την ώθηση να κάνει έργα αγάπης, ακόμη
και αν στην αρχή συνίστανται απλά στο να είναι καλός με τους συνανθρώπους του.
Σε κάθε περίπτωση πάντως η αγάπη θα είναι εμφανής, γιατί αλλιώς δεν θα
αφυπνιζόταν η ζωή μέσα του.
Κι αυτή η ζωή δείχνει εμφανή σημάδια. Είναι σαν μία δεύτερη ζωή μέσα του
ανεξάρτητα από αυτή καθαυτή τη ζωή του σώματος την οποία ζει έτσι και αλλιώς ο
κάθε άνθρωπος, ακόμη και αν ο πνευματικός σπινθήρας μέσα του κοιμάται ακόμη,
είναι δηλαδή ακόμη πνευματικά νεκρός. Όμως αυτή η δεύτερη ζωή είναι που δίνει
την αληθινή ικανοποίηση στον άνθρωπο, γιατί τότε επικοινωνεί με το Θεό μέσω των
σκέψεων που Του αφιερώνει και μέσω της προσευχής. Κι αυτός ο άνθρωπος δεν
πρόκειται πια να ξεχάσει το Θεό του, γιατί ο ίδιος ο Θεός το συγκρατεί και τον
εμποδίζει να γλιστρήσει και πάλι στο θάνατο.
Ωστόσο θα πρέπει να τονισθεί η διαφορά ανάμεσα στην επίκτητη γνώση για το
Θεό και στη ζωντανή εσωτερική συναίσθηση ενός ανώτερου Όντος. Η επίκτητη
γνώση μπορεί να ξεχασθεί ή να απορριφθεί αργότερα, εάν δεν ζωντάνεψε την ψυχή.
Όμως και η επίκτητη γνώση μπορεί να οδηγήσει σε μία ζωντανή πίστη όταν ο
άνθρωπος δείχνει καλή θέληση. Και σε αυτή την περίπτωση δεν πρόκειται να χάσει
ποτέ τη ζωή, η οποία έχει ξυπνήσει πια μέσα του. Και η ζωή μπορεί να ξυπνήσει από
εκεί και εμπρός, γιατί ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να σκέφτεται, και εφόσον η
θέλησή του είναι στραμμένη προς την αγάπη, οι σκέψεις του θα πάρουν τη σωστή
κατεύθυνση. Τότε αναζητά τη σύνδεση με το Θεό, με ένα Ον δηλαδή, στο οποίο

μπορεί να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά. Ο άνθρωπος συναισθάνεται τις δικές του
ατέλειες, νιώθει ότι χρειάζεται έναν Καθοδηγητή και Προστάτη γιατί ο ίδιος είναι
αδύνατος. Και γι’ αυτό αναζητά ένα Ον από το οποίο προσδοκά βοήθεια σε κάθε
περίπτωση της ζωής του.
Στην αρχή αυτό γίνεται ασυνείδητα, ωστόσο αισθάνεται ευτυχισμένος όταν
μπορέσει να πιστέψει σε ένα τέτοιο Ον και έρθει σε επαφή μαζί του. Αυτή είναι η
απλή, ανεπιτήδευτη πίστη την οποία μπορεί να κατακτήσει το κάθε παιδί, μια πίστη
που είναι ζωντανή. Και είναι το επακόλουθο από διδασκαλίες τις οποίες μπορεί μεν
να αποδεχθεί, αλλά δεν του προσφέρουν τη βαθύτερη εσωτερική πεποίθηση. Γιατί για
να υπάρξει αυτή η πεποίθηση, πρέπει να διαθέτει τη θέληση να εφαρμόζει την αγάπη,
η οποία ζωντανεύει τον πνευματικό σπινθήρα μέσα του. Όλα τα υπόλοιπα τα
προκαλεί αυτός ο πνευματικός σπινθήρας, ο οποίος δεν παύει να ξυπνάει τον πόθο
του ανθρώπου για το προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα, ώσπου ο άνθρωπος να βρει
συνειδητά τη σύνδεση μαζί του μέσα από την κατανυκτική προσευχή. Κι αυτό
αποτελεί τη σίγουρη εγγύηση ότι ο Πατέρας αναλαμβάνει τη φροντίδα του Παιδιού
Του και δεν το αφήνει πλέον να βυθισθεί ξανά στην πνευματική τύφλωση, στο
θάνατο.
Γι’ αυτό το λόγο δεν αρκεί να δεχθεί κανείς κάποιες διδασκαλίες της πίστης. Δεν
πρέπει βέβαια να τις απορρίπτει, αλλά από μόνες τους δεν χαρίζουν τη ‘‘ζωή’’. Για
την αληθινή ζωή δίνει το έναυσμα η αγάπη, η οποία παρακινεί στη συνέχεια το παιδί
να σκεφθεί γύρω από τις διδασκαλίες της πίστης. Τότε πλέον αναζητεί τον Πατέρα, ο
οποίος δίνει τη δυνατότητα να Τον βρει. Και τότε ο πνευματικός σπινθήρας παρακινεί
διαρκώς τον άνθρωπο να πλησιάσει το Πνεύμα του Πατέρα, ο άνθρωπος αισθάνεται
από μέσα του την ώθηση να συνδεθεί μαζί Του, να κάνει πράξεις αγάπης και να
προσεύχεται. Και τα δύο έχουν σαν αποτέλεσμα τη σύνδεση μαζί Του, που είναι το
νόημα και ο σκοπός της επίγειας ζωής. Αυτά τα δύο αφυπνίζουν τον άνθρωπο στη
ζωή που διαρκεί αιώνια, σε μια ζωή, που όντας πνευματική και μην έχοντας τίποτα το
κοινό με την υλική υπόσταση, δεν μπορεί πλέον να χαθεί. Τότε ο άνθρωπος έχει βρει
το Θεό του, το παιδί έχει βρει τον Πατέρα του και Του παραδίδεται ολοκληρωτικά για
πάντα. Κι ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί πια να πεθάνει, παρά θα ζει αιώνια.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 4722

24.8.1949
Το Μεγάλο Γεγονός

Θα πρέπει να προετοιμασθείτε για το μεγάλο γεγονός το οποίο σας έχω
προαναγγείλει επανειλημμένα. Να ξέρετε πως και η πιο μεγάλη δοκιμασία είναι
περαστική, ακόμη και αν νομίζετε ότι θα καταρρεύσετε κάτω από το βάρος της. Θα
γίνουν όλα τόσο γρήγορα, τα γεγονότα θα διαδέχονται αστραπιαία το ένα το άλλο και
σε σύντομο διάστημα θα επέλθει αυτό το οποίο σας έχω υποδείξει επανειλημμένα έως
τώρα.
Πώς θέλετε όμως να αντέξετε αυτή τη δύσκολη περίοδο, αν δεν προσφύγετε σ’
Εμένα με μεγαλύτερη πίστη την ώρα της ανάγκης; Εγώ γνωρίζω τι θα συμβεί και
θέλω να σας βοηθήσω να δυναμώσετε τόσο την πίστη σας ώστε να μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το καθετί που θα σας συμβεί. Ακουμπήστε άφοβα επάνω Μου, να
ξέρετε πως δεν θα βρείτε άλλο στήριγμα στη Γη από Εμένα, φθάνει να πιστεύετε.
Είμαι πάντα στη διάθεσή σας, ακούω κάθε κάλεσμα, κάθε αναστεναγμό, ξέρω για το
κάθε σας δάκρυ, για κάθε πράγμα που σας στεναχωρεί, και θα ήθελα να σας φωνάξω:
γιατί Με εμπιστεύεστε τόσο λίγο, παρ’ όλο που σας υπόσχομαι διαρκώς την
υποστήριξη και τη βοήθειά Μου; Γιατί δεν έρχεσθε σ’ Εμένα, όταν είσατε

φορτωμένοι και κινδυνεύετε να καταρρεύσετε από το βάρος; Γιατί η προσευχή σας
δεν είναι όλο εμπιστοσύνη ότι Εγώ μπορώ να σας βοηθήσω, ώστε να Μου επιβάλλετε
κατά κάποιον τρόπο να σας βοηθήσω χάρη στη δύναμη της πίστης σας;
Κι αν το θέλετε στα σοβαρά, μπορείτε και να πιστέψετε. Όμως πρέπει να
ασχοληθείτε σοβαρά με το Λόγο Μου, να τον ψάξετε μέσα στην καρδιά σας, με άλλα
λόγια να εμβαθύνετε στο νόημά του και να βεβαιωθείτε ότι δεν σας λέω καμία
αναλήθεια. Και έτσι μπορείτε να περιμένετε την εκπλήρωση της επαγγελίας Μου
ακλόνητοι και πανέτοιμοι.
Αφού λοιπόν σας έχω υποσχεθεί τη βοήθειά Μου σε κάθε περίπτωση σωματικής
και ψυχικής ανάγκης, αναλογισθείτε ότι μπορώ να σας βοηθήσω χάρη στην
Παντοδυναμία Μου και ότι θέλω να σας βοηθήσω χάρη στην Αγάπη Μου. Το μόνο
που χρειάζεται είναι να το πιστεύετε, γιατί εάν αμφιβάλλετε, δεν αναγνωρίζετε την
Παντοδυναμία Μου.
Γιατί φοβάστε την εξουσία του κόσμου, γιατί αφήνετε να σας καταπιέζουν γήινες
φροντίδες, αφού έχετε έναν Πατέρα στον ουρανό, ο οποίος θέλει να φροντίζει τα
πάντα για σας, επειδή είσαστε παιδιά Μου.
Γιατί δεν έχετε καμιά εμπιστοσύνη σε Αυτόν που σας δίνει συνέχεια αποδείξεις
της φροντίδας και της εξουσίας Του, φθάνει να κοιτάξετε γύρω σας; Γιατί είναι πιο
κοντά σας τα εγκόσμια από Εμένα, γιατί φοβάσθε, εφόσον είμαι μόνιμα παρών δίπλα
σας; Πώς θα μπορέσετε έτσι ν’ αντιμετωπίσετε τις δυσκολίες που θα φέρει ακόμη το
μέλλον μαζί του;
Γνωρίζω τι δυσκολίες σας περιμένουν και θέλω να τις αποφύγετε, ώστε να
μπορείτε να Μου χρησιμεύσετε σαν στηρίγματα, όταν όλα θα κινδυνεύουν να
καταρρεύσουν γύρω σας. Σας χρειάζομαι και θέλω να σας εκπαιδεύσω ώστε να γίνετε
δυναμικοί, άφοβοι αντιπρόσωποι της Διδασκαλίας Μου. Κι αυτό θα το κατορθώσω, η
πίστη σας δηλαδή θα γίνει ακλόνητη και αδάμαστη μπροστά σ’ οποιαδήποτε
δοκιμασία. Θα βιώσετε τη βοήθειά Μου τόσο ολοφάνερα, που κάθε αμφιβολία σας
θα εξαλειφθεί και η πίστη σας θα δυναμώσει και έτσι θα με υπηρετήσετε μέχρι το
τέλος.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 6079

15.10.1954

Η φωνή του Θεού προειδοποιεί και προαναγγέλλει μια Νέα Εποχή
Μην εμποδίζετε τη φωνή του Θεού να φθάσει στα αυτιά σας, γιατί ξεκινάει μια
καινούργια εποχή, μία νέα περίοδος, που μπορείτε να τη βιώσετε και εσείς αν δώσετε
προσοχή σε αυτά που σας λέει ο ίδιος ο Θεός, αν πάρετε σοβαρά τη φωνή Του και
διαμορφώσετε τον εαυτό σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Νέας Εποχής. Γιατί σ’
αυτή την Εποχή θα κατοικούν τη γη μονάχα οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε
στενή σχέση με το Θεό, ο οποίος και θα παραβρίσκεται στη γη, ανάμεσα στους
δικούς του ανθρώπους. Αυτή η συναναστροφή με το Θεό απαιτεί από τον άνθρωπο
μια ιδιαίτερη συνειδητότητα, η οποία θα επιτρέπει ένα τέτοιο στενό σύνδεσμο. Αυτό
το σύνδεσμο μπορείτε να τον πετύχετε σ’ αυτή την τελευταία περίοδο. Γι’ αυτό το
λόγο σας μιλάει ο ίδιος ο Θεός, για να συνειδητοποιήσετε από τα Λόγια Του πόσο
απαραίτητο είναι να μεταμορφωθείτε σε υπάρξεις γεμάτες αγάπη, αντλώντας τη
δύναμη από αυτά Του τα Λόγια. Γιατί χωρίς αγάπη δεν εννοείται ζωή στη νέα γη.
Ό,τι δεν κάνετε από μόνοι σας, θα πρέπει να το κάνετε όταν σας το ζητήσει ο Θεός
τόσο εμφανώς και καθαρά, που θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση, φθάνει μόνο να
δώσετε προσοχή στη φωνή Του, φθάνει να αφήσετε τα Λόγια Του να μπουν στην
καρδιά σας και να τα ακολουθήσετε.

Το να ακούσετε τη φωνή του Θεού μέσα στη φασαρία του κόσμου το καθορίζει η
θέλησή σας. Τότε θα ακουστεί μέσα σ’ εσάς τους ίδιους, ή θα την ακούσετε με
αγαλλίαση μέσω των απεσταλμένων Του. Θα αναγνωρίσετε ότι είναι η φωνή του
Πατέρα που ανησυχεί για σας και θέλει να σας βοηθήσει να ξεφύγετε από το θάνατο
και να σας προσφέρει τη ζωή. Όμως το δρόμο για τη ζωή θα πρέπει να το βαδίσετε
μόνοι σας, Κι αυτό το δρόμο σας το δείχνει ο Θεός με το Λόγο Του. Σας διδάσκει
Αυτός ο ίδιος και οι διδασκαλίες Του είναι πραγματικά σαφείς, χωρίς περιθώριο
παρανοήσεων. Αν τους δώσετε την κατάλληλη προσοχή και δεν τις προσπερνάτε
αδιάφοροι, μπορούν να σας φωτίσουν με ένα ζεστό, καθαρό φως.
Είτε θέλετε να το πιστέψετε είτε όχι, η Γη περνάει σε μια νέα εποχή της εξέλιξής
της. Σε αυτή την εποχή θα κατοικείται ακόμα από ανθρώπους, οι οποίοι όμως θα
πρέπει να είναι σε μια άλλη κατάσταση από αυτή στην οποία βρίσκεσθε εσείς σήμερα
στη Γη. Κι ωστόσο η αλλαγή είναι δυνατή ακόμη, μπορείτε και εσείς οι ίδιοι να
κατακτήσετε το επίπεδο το οποίο απαιτείται για να κατοικήσετε στη νέα Γη. Όμως
κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μόνο με τη βοήθεια του Θεού. Γι’ αυτό το λόγο αντηχεί
κάθε τόσο η φωνή Του και σας προτρέπει να επιδιώξετε αυτή τη μεταμόρφωση της
ύπαρξής σας. Σας παρακινεί να συνδεθείτε όσο γίνεται πιο στενά μαζί Του, ώστε να
γίνεται άξιοι να μετατεθείτε σε αυτή τη νέα Γη, όταν έρθει η ώρα γι’ αυτό. Γιατί αυτή
η ώρα πλησιάζει. Σε λίγο λήγει η προθεσμία που σας έχει δώσει ο Θεός σε αυτή τη
Γη. Σύντομα θα ολοκληρωθεί η μεταμόρφωση της Γης, η οποία θα εισάγει μια Νέα
Εποχή εξέλιξης.
Ό,τι είναι ακατάλληλο για τη νέα Γη θα πάρει τέλος. Ανάλογα με το επίπεδο της
πνευματικής του ωριμότητας θα δεσμευθεί και πάλι μέσα σε νέες μορφές. Ακούστε
λοιπόν τη φωνή του Θεού που σας προειδοποιεί και σας προτρέπει να ανήκετε
ανάμεσα σε εκείνους τους οποίους θα σώσει η Θέλησή Του. Εκείνους που στο τέλος
θα τοποθετήσει στον παράδεισο της νέας Γης.
Αμήν

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»
Αρ. 5150

13.6.1951
Ο ίδιος ο Θεός διδάσκει

Όποιος απολαμβάνει την εξαιρετική χάρη να διδάσκετε από Μένα τον ίδιο, καθώς
και όποιος τις δέχεται και τις ασπάζεται αυτές τις διδασκαλίες που Εγώ μεταδίδω
απευθείας σε έναν άνθρωπο, πραγματικά δεν χρειάζεται να αντλήσει απ’ αλλού τις
γνώσεις του, γιατί θα τον χορταίνω εντελώς Εγώ με τον άρτο της ζωής. Δεν
χρειάζεται επομένως να αναζητάει αλλού την πνευματική του τροφή, γιατί δεν έχει
ανάγκη να αντλεί από ένα πηγάδι, τη στιγμή που έχει το αγνό νερό από την πηγή, το
οποίο είναι αληθινά πολύ καθαρότερο και καλύτερο. Όπου όμως υπάρχει έλλειψη

από φρέσκο νερό της πηγής, εκεί θα πρέπει οι άνθρωποι να χρησιμοποιούν μ’
ευγνωμοσύνη το νερό που έχουν στη διάθεσή τους, προσέχοντας ωστόσο να μην
μπουν μέσα ακαθαρσίες.
Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω μ’ αυτήν την εικόνα; Δεν θέλω με κανέναν
τρόπο να μειώσω αυτό που από παλιά θεωρείτε ιερό, δηλαδή το Βιβλίο των Πατέρων,
το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να χάσει την αξία του για εκείνους τους ανθρώπους, οι
οποίοι έχοντας καλή πίστη και αγάπη σε ΜΕΝΑ, προσπαθούν ν’ αντλήσουν από κει
γνώσεις. Γιατί εκεί μέσα κρύβεται όντως βαθιά γνώση, την οποία ωστόσο
αναγνωρίζει μοναχά ένας που το πνεύμα του έχει ήδη ενεργοποιηθεί.
Αλλά όταν σας διδάσκω Εγώ ο Ίδιος, τότε σας δίνω τη διδασκαλία και την
εξήγηση μαζί, γιατί Εγώ προσαρμόζω κάθε διδασκαλία στο βαθμό της ωριμότητας
σας. Σας τη δίνω με τρόπο που είναι κατανοητή για σας και πάντα σας φανερώνω το
Θέλημά Μου, αφού το ζητούμενο από σας στη γη είναι να ζείτε σύμφωνα μ’ αυτό.
Σας αποκαλύπτομαι ως ο Θεός και Δημιουργός όλου του απείρου, αλλά και σαν
στοργικός ΠΑΤΕΡΑΣ των παιδιών Μου, τα οποία οφείλουν να κατακτήσουν την
πατρότητα του Θεού στη γη και γι' αυτό το σκοπό χρειάζονται πολύ βοήθεια και
υποστήριξη. Σεις οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνετε πια το νόημα του Λόγου Μου που
σας είχα δώσει κάποτε και γι' αυτό θέλω να σας τον εξηγήσω απλά και κατανοητά.
Για τούτο το λόγο διοχετεύω και πάλι το Ευαγγέλιο Μου στη γη, όπως το είχα διδάξει
κάποτε στη γη, τον καιρό της επίγειας πορείας Μου.
Δεν θέλω να Μ’ έχετε μόνο στο μυαλό σας ως Θεό, θέλω να κατοικώ στην καρδιά
σας. Θέλω να Με πιστέψετε ζωντανά και θέλω και να σας δείξω πως μπορείτε ν’
αποκτήσετε αυτήν τη ζωντανή πίστη. Δεν είναι με τις πολλές γνώσεις τις οποίες
κάνετε κτήμα σας με το μυαλό σας που αποκτάται η ζωντανή πίστη, ακόμη και αν
αυτήν τη γνώση την πήρατε από το Βιβλίο των Πατέρων, παρά μόνο με το να έχετε
πάρα πολύ αγάπη και καθόλου ιδιοτέλεια στη ζωή σας.
Η γνώση σας θα είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ όσο μπορεί να σας αποφέρει όλη η
μελέτη του κόσμου και η πίστη σας θα είναι πολύ πιο ζωντανή, εάν εφαρμόζετε τις
εντολές Μου της αγάπης για τον Θεό και τον πλησίον. Γιατί τότε είσαστε πραγματικά
σοφοί και επίσης δεμένοι στενά μαζί Μου, και γι’ αυτό μπορείτε επίσης να διδάσκετε
τους συνανθρώπους σας, μαθαίνοντάς τους ποια επιτεύγματα πετυχαίνει κανείς όταν
ζει σωστά τη ζωή του.
Τότε εξάλλου γίνεστε και σωστοί αντιπρόσωποι Μου στη γη που κηρύσσουν
σύμφωνα με το Θέλημά Μου, γιατί όλη τη γνώση σας τότε την αντλείτε από μέσα
σας. Γιατί σ’ αυτήν την περίπτωση το Πνεύμα Μου μέσα σας σας οδηγεί στην αιώνια
Αλήθεια, ώστε αποκτάτε μια Γνώση την οποία δεν πήρατε κάπου απ’ έξω, παρά σας
την προσφέρει μόνιμα το Έλεός Μου. Είναι τότε που έχει ανοίξει για σας η πηγή της
Ζωής, η πηγή της αγάπης Μου, απ’ όπου ρέει το ζωντανό Νερό με το οποίο μπορείτε
να δροσιστείτε. Αλλά οφείλετε επίσης να δώσετε και στους συνανθρώπους σας ένα
δροσιστικό πιοτό για να μπορούν και εκείνοι να δοκιμάσουν καθαρό διάφανο νερό
και τότε, εάν είναι καλοπροαίρετοι, δεν θα θέλουν ούτε εκείνοι ποτέ πια να το
χάσουν.
Όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να δροσιστούν από την Πηγή της Ζωής, αλλά
πολύ λίγοι τη βρίσκουν. Αυτοί οι λίγοι δεν αρκούνται σ’ αυτά που δεν έχουν νόημα,
παρά αναζητούν την Αλήθεια. Για το λόγο αυτό λοιπόν απευθύνονται σε ΜΕΝΑ, που
είμαι η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, για να τους δώσω ένα δυναμωτικό πιοτό, πράγμα που
βεβαίως δεν τους αρνούμαι. Γι’ αυτό αντλείστε από τη Πηγή της Ζωής, πάρτε μ’
ευγνωμοσύνη στην καρδιά αυτά που σας προσφέρει η αγάπη Μου. Αναλογισθείτε τι
μεγάλη χάρη σημαίνει να σας διδάσκω Εγώ ο Ίδιος, γιατί θα χρειασθείτε ακόμη παρά
πολλή δύναμη την οποία μόνον μπορείτε να αντλήσετε από το Λόγο Μου, που σας
προσφέρεται από ψηλά, γιατί αυτός ο Λόγος είναι ευλογημένος με τη Δύναμή μου.
Αμήν

Αρ.7136

1.6.1958
Η πρωταρχική αμαρτία και η σημασία του λυτρωτικού έργου

Κι έτσι θα σας υπενθυμίζεται πάντα ότι Εγώ πέθανα για σας πάνω στο σταυρό.
Δεν παύω να το επαναφέρω στη μνήμη σας, τόσο σε σας τους ανθρώπους της γης,
όσο και σε όλες τις ακόμη αλύτρωτες ψυχές στο επέκεινα ή σας διοχετεύω τη σχετική
γνώση, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε ακόμη. Γιατί δεν μπορείτε να μείνετε σε
άγνοια αν θέλετε να φθάσετε ποτέ στη μακαριότητα.
Τι σας ωφελεί άραγε εσάς τους ανθρώπους, το να ξέρετε γύρω από τον «άνθρωπο
Ιησού», ο οποίος ολοκλήρωσε την επίγεια ζωή του με το θάνατο στο σταυρό, εάν δεν
γνωρίζετε την πνευματική σημασία του σταυρικού θανάτου, για την αποστολή που
πραγματοποίησε ο άνθρωπος Ιησούς για χάρη της αμαρτωλής ανθρωπότητας. Κι
ακόμη και όταν σας λέγεται ότι λύτρωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία, δεν
μπορείτε να βρείτε καμία συνάρτηση, έτσι ώστε τα λόγια αυτά παραμένουν μόνο
λόγια, το νόημα των οποίων δεν μπορείτε να συλλάβετε.
Όσο λοιπόν δεν γνωρίζετε για την αιτία της ύπαρξής σας ως άνθρωποι σ’ αυτή τη
γη, δεν πρόκειται ούτε να μπορέσετε να καταλάβετε γιατί χαρακτηρίζεται η
ανθρωπότητα αμαρτωλή, παρ’ όλο που βέβαια κανένας άνθρωπος δεν είναι
αναμάρτητος. Ωστόσο το λυτρωτικό έργο που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός
αποκτάει νόημα μόνον εφόσον ξέρετε για την πρωταρχική αμαρτία, η οποία είναι και
η κυρίως αιτία της επίγειας πορείας που διανύετε. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο
σύγκρισης ανάμεσα στην αμαρτία αυτή και στις υπόλοιπες αμαρτίες των ανθρώπων,
παρ’ όλο που και αυτή είναι επακόλουθο της πρώτης. Γιατί οποιαδήποτε αμαρτία και
αν κάνει κανείς στη γη μπορεί να εξιλεωθεί γι' αυτήν κάποτε, πάνω στη γη ή στον
άλλον κόσμο, όσος χρόνος και αν απαιτείται γι’ αυτό.
Αλλά για την πρωταρχική αμαρτία, είναι αδύνατο να εξιλεωθείτε, είτε κατά την
επίγεια ζωή είτε στο υπερκόσμιο βασίλειο. Γιατί η πρωταρχική αμαρτία δεν ήταν ένα
παράπτωμα ενός όντος που ήταν ήδη έτσι κι αλλιώς ατελές, παρά διαπράχθηκε από
«όντα τα οποία κατείχαν απόλυτη τελειότητα», ώστε δεν τους έλειπε το Φως της
Γνώσης, αλλά άφησαν να τους κυριαρχήσει η σκέψη ότι μπορούσαν να επικρατήσουν
επάνω ΜΟΥ. Δηλαδή η πληρότητα σε Φως και Δύναμη που διέθεταν τους έκανε να
γίνουν αλαζόνες.
Αυτή η αμαρτία δεν μπορεί να εξιλεωθεί από τα ίδια τα πλάσματα. Γιατί είναι
τόσο ασύλληπτα μεγάλη που αιωνιότητες δεν θα έφθαναν για να απαλλαγούν απ’
αυτή την ενοχή. Εξαιτίας αυτής της αμαρτίας επακολούθησε η πτώση των πλασμάτων
στα βάθη, πράγμα που σημαίνει ότι έχασαν το Φως και τη Δύναμη, μετατράπηκαν
δηλαδή κατά έναν τρόπο στο αντίθετο τους, αφού έχασαν όλες τις θεϊκές ιδιότητες
και απέκτησαν στη θέση τους όλες τις κακές ιδιότητες και ορμές. Έτσι μετατράπηκαν
σε αντιπάλους Μου, ως τη στιγμή που οι πνευματικές τους ουσίες σκλήρυναν
εντελώς και δεν είχαν πλέον συνείδηση της ύπαρξής τους.
Αυτά λοιπόν τα αποσκληρωμένα πνεύματα Εγώ τα έκλεισα μέσα σε μια μορφή.
Τα διέλυσα δηλαδή σε αμέτρητες πνευματικές μονάδες και τις τοποθέτησα μέσα σε
αμέτρητα δημιουργήματα, τα οποία έπλασε επί τούτου η Αγάπη, η Σοφία και η
Δύναμη Μου με το σκοπό όλα αυτά τα έκπτωτα πλάσματα να οδηγηθούν πάλι σε
Μένα. Γιατί ο προορισμός τους είναι η ευδαιμονία και η ευδαιμονία υπάρχει μόνο
κοντά σε Μένα.
Βέβαια και αυτή η πορεία διαμέσου της δημιουργίας είναι επίσης μια πράξη
εξιλασμού γι’ αυτήν την τεράστια ενοχή. Όμως η πορεία αυτή συμβαίνει υπό
καθεστώς αναγκαστικής υποταγής στους φυσικούς νόμους -δηλαδή με δεσμευμένη
θέληση- επομένως δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έτσι ελαττώνεται η ενοχή. Πρέπει
λοιπόν το κάθε πλάσμα να φθάσει πάλι κάποια στιγμή στην κατάσταση εκείνη όπου

θέλει οικιοθελώς να απαλλαγεί από την ενοχή του, αφού μπορεί να αποκτήσει πλέον
την επίγνωση ότι έχει σφάλλει και ότι εντούτοις υπάρχει ένας δρόμος για να
ελευθερωθεί από αυτήν την μεγάλη ενοχή.
Πρέπει να μάθει ότι ο δρόμος αυτός είναι ο δρόμος προς το σταυρό, υπό την
έννοια ότι το να ελευθερωθεί κανείς από την πρωταρχική ενοχή είναι δυνατό μόνον
εφόσον αναγνωρίζει το θείο Λυτρωτή και το λυτρωτικό Του έργο. Κι ότι αυτόν το
δρόμο προς το σταυρό πρέπει να τον πορευθεί κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής,
ώστε μετά το σωματικό θάνατο να μπορεί να γίνει πάλι δεκτός στο φωτεινό βασίλειο,
το οποίο είναι η ουσιαστική πατρίδα του ανθρώπου.
Βέβαια και στον άλλον κόσμο μαθαίνουν οι Αμυχές για το λυτρωτικό Μου έργο
και μπορούν κι εκεί να έρθουν σε Μένα στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλά εκεί
πια δεν μπορούν πλέον να φθάσουν στον ίδιο υψηλό βαθμό τελειότητας τον οποίο θα
μπορούσαν να είχαν κατακτήσει στη γη εάν είχαν αναγνωρίσει τον Ιησού ως Υιό του
Θεού και Λυτρωτή του κόσμου, στον οποίο ενσαρκώθηκα Εγώ ο ίδιος, προκειμένου
να Μου δώσουν την αναγνώριση που κάποτε Μου αρνήθηκαν.
Εσείς οι άνθρωποι πρέπει λοιπόν να γνωρίζετε γι’ αυτήν την τεράστια σημασία
του λυτρωτικού έργου. Δεν επιτρέπεται να αναφέρετε το όνομα του Ιησού σαν να
ήταν απλά το όνομα ενός ανθρώπου ο οποίος πέρασε κάποτε από τη γη
εμφυσούμενος από υψηλά ηθικά ιδανικά. Η αποστολή για την οποία ήρθε στη γη
ήταν πολύ σημαντική, γι’ αυτό πρέπει να επιδιώξετε να την εξιχνιάσετε, εφόσον έχετε
ασαφήνιστα σημεία μέσα σας.
Γιατί από τη γνώση σας και την καλή σας θέληση εξαρτάται το εάν θα
ολοκληρώσετε με επιτυχία την επίγεια πορεία και εάν θα γίνετε πάλι δεκτοί σ' εκείνο
το Βασίλειο που είναι η αληθινή σας πατρίδα.
Αμήν
15.8.1963

Αρ.8587
Ο λόγος που ενανθρωπίστηκε ο Θεός

Κι ο Λόγος Μου δεν θα πάψει να ακούγεται για να σας υπενθυμίζει μ’ επιμονή
τον Ιησού Χριστό, το θεϊκό Ελευθερωτή μέσα στον Οποίο ενσαρκώθηκα Εγώ ο Ίδιος
για να σας ανοίξω την πύλη προς το φωτεινό βασίλειο, το οποίο ήταν κλειστό για σας
εξαιτίας της αποστασίας σας από τον Θεό. Ο λόγος που παρεύεσθε πάνω σ’ αυτήν τη
γη, είναι για να απαλλαγείτε από εκείνη την πρώτη ενοχή. Κι επειδή πρέπει να
επιδιώξετε με τη δική σας θέληση αυτήν την απαλλαγή, είναι απαραίτητο επίσης να
σας δοθεί μια εξήγηση που ν’ αντιπροσωπεύει την Αλήθεια, σχετικά με την αιτία και
τη σημασία του εξιλαστήριου έργου του Ιησού. Πρέπει να σας δοθεί η σχετική
γνώση, έτσι ώστε να μπορείτε στη συνέχεια ν' αποφασίσετε ελεύθερα αν θα Τον
ακολουθήσετε ή αν θα Τον απορρίψετε.
Κι ανάλογα με αυτήν την απόφαση θα διαμορφωθεί η μοίρα σας παρακάτω, όταν
θα πρέπει ν’ αφήσετε πάλι τη γη αυτή για να περάσετε στον άλλο κόσμο. Γι’ αυτό το
λόγο άλλωστε σας έχει δοθεί επανειλημμένα η γνώση αυτή, αλλά εσείς ως επί το
πλείστον παραείσαστε αδιάφοροι για να αλλάξετε τα πράγματα στη ζωή σας... Κι
ωστόσο το πιο αναγκαίο που έχετε να κάνετε στη γη, είναι να πάρετε το δρόμο για το
σταυρό προκειμένου να βρείτε τον Ιησού Χριστό και να ζητήσετε τη βοήθειά Του
στην επίγεια πορεία σας, ώστε να μπορέσετε και εσείς να φθάσετε στο σωστό
προορισμό. Γιατί το διάστημα που σας παραχωρείται για να ζήσετε πάνω στη γη
περνάει πολύ γρήγορα και δεν θα βρείτε άλλες ευκαιρίες να πετύχετε ό,τι
παραμελήσατε να καταφέρετε κατά την επίγεια ζωή, ακόμη και αν δεν χαθείτε για
αιώνια μακριά διαστήματα. Όμως ο άνθρωπος Ιησούς πέθανε για χάρη σας στο
σταυρό, ώστε να μπορείτε και εσείς να φθάσετε στον υπέρτατο στόχο, να γίνετε
δηλαδή ένα «παιδί του Θεού»...

Ο Ιησούς Χριστός με τα δεινά που πέρασε και με το θάνατο Του σας εξασφάλισε
προνόμια και χάρες, που αρκεί να τις αξιοποιήσετε για να φθάσετε στον προορισμό
σας ήδη κατά τη ζωή σας στη γη, γιατί θυσίασε τον Εαυτό Του για να εξαγοράσει
πάλι τη Ζωή για σας. Προϋπόθεση ωστόσο για να έχει κανείς τη Ζωή είναι ο
σύνδεσμος μαζί Μου, ο οποίος είναι δυνατός μοναχά όταν είσαστε απαλλαγμένοι
πλέον από την ενοχή που σας βαραίνει από τότε που αποστατήσατε από Μένα ...
Έπρεπε λοιπόν να ελευθερωθείτε πρώτα από κάθε ενοχή, έπρεπε να θυσιασθεί
ένας άνθρωπος για την απαλλαγή σας, ώστε να δοθεί ικανοποίηση στη Δικαιοσύνη
Μου και να επανορθωθεί η τάξη που απαιτεί η Αγιότητά Μου. Διότι δεδομένου ότι
είμαι καθ' όλα τέλειος, δεν μπορούσα να παρακάμψω τις απαιτήσεις της Δικαιοσύνης
Μου και ν’ αγνοήσω την τάξη της Αγιότητάς Μου έστω κι αν η Αγάπη Μου για σας
είναι όντως απέραντη .... Αυτήν την θυσία εξιλέωσης την πραγματοποίησε ο
άνθρωπος Ιησούς απ’ αγάπη για τους πεσμένους αδερφούς του και έτσι άνοιξε πάλι
το δρόμο για την επιστροφή τους κοντά Μου...
Εσείς λοιπόν που τώρα βρίσκεστε ως άνθρωποι στη γη, οφείλετε να φέρετε την
παλιά σας ενοχή και αδυναμία σας κάτω από το σταυρό και να την παραδώσετε σ’
Εκείνον που πέθανε εξαιτίας της .... Οφείλετε και πρέπει να βρείτε τον Ιησού, για να
ελευθερωθείτε κάποτε από την πρώτη μεγάλη ενοχή σας. Διότι αλλιώς ζείτε μάταια
αυτή τη ζωή στη γη, επειδή η ενοχή εκείνη σας αποκλείει την είσοδο στο Βασίλειο
του Φωτός και θα πρέπει να βασανισθείτε για αιωνιότητες ακόμη μέσα στο σκοτάδι.
Γιατί εκείνη η πρώτη πτώση σας εμποδίζει να λάβετε οποιοδήποτε φως από Μένα,
επειδή σας κρατάει μακριά Μου, αφού Εγώ δεν μπορώ ποτέ να ενωθώ με ένα πλάσμα
που έχει αμαρτήσει.
Σκεφθείτε λοιπόν ότι έρχεστε ως άνθρωποι στον κόσμο επιβαρυμένοι με την
ενοχή από την απόκρουσή Μου και ότι η παραμονή σας στη γη είναι πολύ σύντομη.
Μπορείτε ωστόσο και σ’ αυτό το σύντομο διάστημα να γίνετε τελείως ελεύθεροι και
να επιστρέψετε ως μακαριότατες οντότητες στο Βασίλειο του Φωτός, εφόσον θα
έχετε βρει στη γη τον Ιησού που θα σας ανοίξει την πύλη για κει, εφόσον θα Τον
έχετε εμπιστευθεί και θα έχετε πάρει το δρόμο προς το σταυρό .... όπου μπορείτε να
απαλλαγείτε από κάθε βάρος για να έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε πάλι στο
Βασίλειο Του, το οποίο δεν βρίσκεται στο σκοτάδι, παρά είναι μέσα στο Φως....
Σκεφθείτε ότι πρέπει να Του αφοσιωθείτε εντελώς εθελοντικά και γι’ αυτό
ακριβώς είναι απαραίτητο να ξέρετε την αλήθεια. Γιατί από τη στιγμή που θ’
αναγνωρίσετε ότι υπέφερε και πέθανε από την αγάπη Του για σας, προκειμένου να
σας φέρει πάλι πίσω σε Μένα, τότε θα κάνετε και σεις τα πάντα για να συγχωρεθεί η
ενοχή σας. Διότι έτσι θα Του ανταποδώσετε την αγάπη Του που σας την απέδειξε με
το θάνατο Του στο σταυρό και επειδή η αγάπη αυτή είμαι Εγώ ο Ίδιος, τότε θ’
αναγνωρίσετε επίσης και Εμένα τον Ίδιο, τον προαιώνιο Πατέρα σας, μέσα στο
πρόσωπο του Ιησού και έτσι θα αποκαταστήσετε το δεσμό ανάμεσά μας, τον οποίο
λύσατε κάποτε θεληματικά....
Για το λόγο αυτό λοιπόν πρέπει να σας απευθύνω επανειλημμένα το λόγο και να
σας μεταδίδω την Αλήθεια .... Πρέπει επανειλημμένα να σας δίνεται η αληθινή γνώση
σχετικά με τον Ιησού Χριστό, τον Γεφυροποιό και Ελευθερωτή του κόσμου, ο Οποίος
πέθανε απ’ αγάπη για σας και έτσι δέχτηκε μέσα Του Εμένα τον Ίδιο, επειδή Εγώ
είμαι Η Αιώνια Αγάπη. .. Γιατί Εγώ ο Ίδιος ήθελα να σας ελευθερώσω από την ενοχή
σας και γι’ αυτό το σκοπό έπρεπε να χρησιμοποιήσω μια ανθρώπινη μορφή μέσα
στην οποία θα μπορούσα να κατοικήσω, επειδή δε ο άνθρωπος Ιησούς ήταν όντως
γεμάτος αγάπη, Μου πρόσφερε το κατάλληλο κατάλυμα μέσα του... Το θνητό του
περίβλημα περιέκλειε την Αγάπη Μου, Με περιέλαβε δηλαδή μέσα του, έτσι ώστε ο
Θεός έγινε «άνθρωπος» και ο άνθρωπος Ιησούς έγινε «Θεός»....
Διότι είμαι βέβαια ένα Πνεύμα το οποίο δεν γνωρίζει όρια, αλλά δημιούργησα
υποχρεωτικά ένα περιορισμένο περίβλημα για Μένα, για να μπορέσω να γίνω ορατός
στα πλάσματα που είχα δημιουργήσει κάποτε. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσαν ποτέ ν’

αντικρύσουν ολόκληρη τη φωτιά της Αγάπης Μου, χωρίς να εξοντωθούν. Εγώ ο Ίδιος
λοιπόν ενσαρκώθηκα μέσα στον Ιησού ο Οποίος πνευματοποίησε εντελώς τον εαυτό
Του ώστε έτσι έγινε αμιγώς η ορατή μορφή του Αιώνιου Θείου Πνεύματος. Αυτή δε
τη μορφή μπορούν τώρα όλα τα όντα, που βρίσκονται σ’ ένα συγκεκριμένο βαθμό
ωριμότητας, να την δουν πρόσωπο με πρόσωπο...
Μόνο τότε πλέον, όταν θα είσαστε πλημμυρισμένοι μ’ αγάπη και σεις οι ίδιοι, θα
καταλάβετε έστω κατά προσέγγιση αυτό το μεγάλο μυστήριο της ενανθρώπισής Μου.
Ωστόσο και σ' έναν άνθρωπο που έχει αγάπη μπορούν επίσης να εξηγηθούν όλα αυτά
μέσα στο πνεύμα της αλήθειας. Γι’ αυτό δεν θα πάψω να φέρνω ένα φως ανάμεσα
στους ανθρώπους και θα σας δίνω πάντα εξηγήσεις γύρω από τα πνευματικά
μυστήρια, τα οποία δεν μπορεί ποτέ να συλλάβει από μόνο του το ανθρώπινο μυαλό
.... Για το λόγο αυτό μπορώ να απευθυνθώ στο πνεύμα μόνο του ανθρώπου το οποίο
όμως πρέπει προηγούμενα να είναι αφυπνισμένο και ζωντανό χάρη στην αγάπη του
.... Αυτός είναι ο λόγος που σας παροτρύνω επισταμένα να ακολουθείτε τις εντολές
Μου για την αγάπη, ώστε να είσαστε σε θέση να συλλάβετε τις πνευματικές αλήθειες
που σας προσφέρονται. Γιατί τότε θα βρείτε το σωστό δρόμο, θ’ ακολουθήσετε και οι
ίδιοι την ατραπό που πάει στο σταυρό και θα λυτρωθείτε από την αμαρτία και από το
θάνατο....
Αρ.8486

Αμήν
3.5.1963
Η ζωή του Ιησού πριν τα χρόνια της διδασκαλίας του

Εγώ πάντα θα σας διδάσκω όλη την αλήθεια, φθάνει να το θέλετε .... Και θα σας
δίνω απάντηση στις ερωτήσεις που σας απασχολούν εφόσον την απάντηση τη θέλετε
μόνο προς χάρη της αλήθειας, υπό την έννοια ότι επιθυμείτε να διαλευκάνετε τα
πράγματα όπου υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Εφόσον σας αναθέτω να
διαδώσετε την αλήθεια, θα πρέπει να σας δίνω πάντα και τη διαφώτιση που
χρειάζεστε, όπως σ’ αυτήν περίπτωση:
Η επίγεια πορεία του Ιησού ως ανθρώπου δεν μπορεί να αποδειχτεί πια. Μόνο
από την πνευματική οδό μπορεί να σας δοθεί αναφορά για το πώς και που πέρασε ο
Ιησούς τα χρόνια πριν αρχίσει αποκλειστικά να διδάσκει… Πάντως ένα είναι βέβαιο,
ότι δηλαδή ζούσε απλοϊκότατα με την οικογένειά του και ότι επίσης παρέμεινε πάντα
πολύ συγκρατημένος ακόμη και στον κύκλο των ανθρώπων που σύχναζαν στο
πατρικό του σπίτι. Δεν συμμετείχε ποτέ σε διασκεδάσεις ή σε συγκεντρώσεις πολλών
ανθρώπων, ήταν πάντα μόνος του ωριμάζοντας εσωτερικά χάρη στην ιδιαίτερη
προθυμία του να βοηθάει τους συνανθρώπους του που βρίσκονταν σε δυσκολίες.
Γιατί η καρδιά του ήταν γεμάτη αγάπη και χάρη στην αγάπη αυτή η σοφία του
μεγάλωνε και έτσι είχε αποκτήσει τέτοια γνώση ώστε συνειδητοποιούσε τα πάντα με
διαύγεια. Στην αρχή η διαύγεια αυτή τον φώτιζε μόνο αστραπιαία και μετά χανόταν
για ένα διάστημα, οπότε μιλούσε ή σκεφτόταν πάλι όπως κάθε άλλος άνθρωπος,
ωστόσο υπερείχε σε γνώση όλων των συνομηλίκων του. Αλλά αρνιόταν επίμονα να
δεχθεί διδασκαλία από ανθρώπους...
Ένα πράγμα μπορείτε να πιστέψετε σεις οι άνθρωποι, ότι η αγάπη είναι ο
καλύτερος δάσκαλος και ότι όποιος αναπτύξει σωστά την αγάπη που έχει μέσα του,
καταλήγει οδηγημένος από το εσωτερικό του σε γνώσεις, τις οποίες κανένας άλλος
άνθρωπος δεν μπορεί να του δώσει χωρίς να παρουσιάζονται κενά ... Πρέπει λοιπόν
να ξέρετε ότι η ψυχή του Ιησού ερχόμενη από το φωτεινό βασίλειο, εγκατέλειψε μεν
το Φως για την περίοδο της επίγειας πορείας της, όμως ποτέ δεν έχασε την αγάπη με
την οποία ήταν πλημμυρισμένη, διότι ως αγνότατη φωτεινή οντότητα τη διαπότιζε η
αιώνια πατρική Μου αγάπη...

Εφόσον είχε γίνει άνθρωπος, το Φως της αγάπης μέσα του δεν μπορούσε να
λάμψει σε όλη του την πληρότητα, γιατί δεν θα μπορούσαν να το αντέξουν οι
συνάνθρωποι του, ωστόσο μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο Ιησού εξακολουθούσε να
ακτινοβολεί και του προσέφερε όλη τη Γνώση. Για το λόγο αυτό δεν άργησε να
αναγνωρίσει τη μεγάλη δυστυχία της ανθρωπότητας, καθώς και την δική του
αποστολή και έτσι άρχισε να προετοιμάζεται συνειδητά για αυτήν...
Γνωρίζετε βέβαια ότι ήδη ως νεαρό αγόρι δίδαξε στο Ναό, ότι έδωσε απαντήσεις
στους νομοδιδάσκαλους, οι οποίες τους άφησαν άναυδους... Επομένως, αυτό σας
αποδεικνύει ότι ήδη ως νεαρό αγόρι διέθετε μια γνώση, την οποία δεν είχε διδαχθεί
από ανθρώπους, παρά πήγαζε από τη φωτεινή φλόγα που είχε μέσα του.... Η αγάπη
του μεγάλωνε διαρκώς, γι’ αυτό μεγάλωνε και η σοφία του.... Και ήδη όταν ήταν
νέος, δάσκαλος και νομομαθείς τον εχθρεύονταν, επειδή δεν δεχόταν να διδαχθεί από
κείνους, παρά παρέμεινε μακριά από κάθε σχολή...
Για το διάστημα ανάμεσα στη διδασκαλία στο Ναό και την έναρξη της καθαυτό
διδακτικής του δραστηριότητας δεν έχουν διασωθεί γραπτές πληροφορίες για τους
μεταγενέστερους, γι’ αυτό ακούγονται οι πιο διαφορετικές υποθέσεις και ισχυρισμοί,
όπως θέλει να τις κατασκευάσει το ανθρώπινο μυαλό... Και ο λόγος που δεν υπάρχει
καμία καταγραμμένη περιγραφή γι’ αυτό το διάστημα είναι επειδή ο Ιησούς ζούσε
εντελώς ήσυχα στο πατρικό του σπίτι, δεδομένου ότι εκείνη την περίοδο είχε χάσει
φαινομενικά κάθε θεϊκή ικανότητα, ώστε αποτραβήχτηκε εντελώς από το οπτικό
πεδίο της δημοσιότητας, ζώντας εντελώς απόκοσμη ζωή, δουλεύοντας ως μαραγκός,
όπως ο πατέρας του... Δεν του συνέβη δε τίποτα το ασυνήθιστο, γιατί αυτά ήταν τα
χρόνια που ο Ιησούς όφειλε να ωριμάσει ως «άνθρωπος», διότι ήθελε να δείξει με το
παράδειγμά του στους ανθρώπους το δρόμο που πρέπει να πάρουν για να ωριμάσουν
και να τελειοποιηθούν...
Εκείνη την περίοδο τα πάντα γύρω του ήταν ήσυχα, δεν είχε καμία ιδιαίτερη
ικανότητα, αντίθετα μάλιστα έδινε μάλλον την εντύπωση ενός πνευματικά
καθυστερημένου ατόμου, γιατί απομονωνόταν πάντα από τους άλλους ανθρώπους,
συνάμα δε ήταν πάντα λιγόλογος στις απαντήσεις του και φαινόταν να αγνοεί τις
συνήθεις ανθρώπινες γνώσεις... Και πάνω απ’ όλα απέφευγε να συναναστραφεί όσους
ανήκαν στο Ναό και είχαν υποτίθεται ως καθήκον να καθοδηγούν πνευματικά τους
ανθρώπους... Έτσι σύντομα δεν είχε μείνει κανένας στο περιβάλλον του, ούτε καν
ανάμεσα στους στενούς συγγενείς του, που να ήταν ακόμη πεισμένος για τη θεϊκή
αποστολή αυτού του κάποτε τόσο ασυνήθιστου παιδιού...
Αυτή η περίοδος της επίγειας πορείας ήταν ιδιαίτερα βασανιστική για τον Ιησού,
διότι αυτό που δεν φαινόταν πια φανερά προς τα έξω, υπήρχε ωστόσο βαθιά
κρυμμένο μέσα του. Μόνο που έπρεπε ο Ιησούς να ανταπεξέλθει μόνος του, έπρεπε
να αντιμετωπίσει τα πάντα ως άνθρωπος, όφειλε να καταπολεμήσει τα ένστικτα, τα
πάθη τα οποία βασάνιζαν το κορμί του, όπως κάθε άλλον άνθρωπο... Ήταν
απαραίτητο να υποφέρει και να αγωνιστεί και υπηρετώντας τους άλλους να ωριμάσει
η αγάπη του... Διότι σύντομα χάρη στην αγάπη του, η οποία αγάπη απαυγάζει σοφία,
κατάλαβε όλες τις αιτίες και ήξερε ότι έπρεπε πρώτα να κατακτήσει έναν τέτοιο
βαθμό πνευματικότητας που θα τον καθιστούσε ικανό να φέρει σε πέρας την
αποστολή του...
Αυτή την περίοδο εξέλιξης λοιπόν την πέρασε μέσα σε πλήρη αφάνεια και
απομόνωση ως ένας απλός γιος ξυλουργού. Δεν απομακρύνθηκε καθόλου από την
πατρίδα του, παρά μόνο για λόγους εσωτερικής ωρίμανσης αναζητούσε συχνά τη
μοναξιά, οπότε ανέβαινε στα βουνά και συχνά έμενε για μέρες ολόκληρες μόνος του,
ενωμένος μόνο με τον Θεό και Πατέρα του. Βυθιζόταν στην προσευχή παρακαλώντας
για δύναμη και ενίσχυση γι’ αυτά που τον περίμεναν, τα οποία έβλεπε συχνά μπροστά
του με όλες τις λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα να περνάει από τρομερές κρίσεις φόβου,
κατά τις οποίες αναζητούσε τότε βοήθεια από Μένα...

Κι Εγώ ήμουν με το γιό Μου, τον ενίσχυα και του χάριζα διαρκώς περισσότερο
φως στη γνώση του, ώστε ανανέωνε συνεχώς την προσφορά του, να φέρει σε πέρας
το έργο εκείνο που θα λύτρωνε την ανθρωπότητα από την αμαρτία και το θάνατο...
Γι’ αυτό είναι εντελώς λανθασμένη η άποψη ότι ο άνθρωπος Ιησούς απέκτησε
ανώτερες γνώσεις συναναστραφόμενος με σοφούς και δασκάλους σε ξένες χώρες...
Ποιος θα μπορούσε άλλωστε να διδάξει καλύτερα τον Ιησού απ’ ότι Εγώ ο Ίδιος ...
Αλλά Εγώ ο Ίδιος ήμουν μέσα στον άνθρωπο Ιησού σαν αποτέλεσμα της υπέρμετρης
αγάπης του... Είναι εντελώς παράλογη η σκέψη πως ο Ιησούς χρειαζόταν να διδαχθεί
από ένα συνάνθρωπο του προκειμένου να μπορέσει να διδάξει στη συνέχεια στην
πατρίδα του...
Σεις οι άνθρωποι έχετε τώρα την απόδειξη ότι Εγώ ο Ίδιος διοχετεύω την Αλήθεια
στη γη, φθάνει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις... πόσο μάλλον λοιπόν ήταν
ικανός ο Ιησούς να διδαχτεί απευθείας από Μένα, τη στιγμή που εκείνος ξεπερνούσε
όλους τους άλλους ανθρώπους σε αγάπη και απόλυτη αφοσίωση σε Μένα...
Μοναχά όποιος δεν έχει ακόμη καμία ιδέα για το τι αποτελέσματα φέρνει η αγάπη
στη ζωή ενός ανθρώπου, μπορεί να υποστηρίξει τέτοιους ισχυρισμούς, ότι δηλαδή ο
Ιησούς απέκτησε τις γνώσεις του σε άλλες χώρες για να μπορέσει να διδάξει ή ότι
έπρεπε να αναζητήσει άλλους ανθρώπους για να μελετήσει τις διδασκαλίες τους...
Αυτό που επιτρέπω να συμβεί φανερά σε ένα απλό παιδί της γης, ότι δηλαδή του
μεταδίδω μέσω του πνεύματος την καθαρή αλήθεια από ψηλά, θα πρέπει σεις οι
άνθρωποι να το αναγνωρίσετε επίσης και για τον άνθρωπο Ιησού, ο οποίος κατέβηκε
στη γη για να Μου δώσει τη δυνατότητα να σας μιλήσω Εγώ ο Ίδιος μέσα απ' αυτόν.
Και πραγματικά δεν χρειαζόταν κανένα δάσκαλο, γιατί παρελάμβανε την πιο βαθιά
σοφία κατευθείαν από Μένα και χάρη σε αυτές τις διδασκαλίες έγινε ως άνθρωπος
ικανός να διδάξει και να μεταδώσει την καθαρή Αλήθεια στους συνανθρώπους του...
Και μπορείτε αυτά τα λόγια Μου τώρα να τα δεχθείτε επίσης ως την πιο καθαρή
Αλήθεια, αφού Εγώ ο Ίδιος θέλω να μην κάνετε λάθη και να σας δίνονται εξηγήσεις
σ’ όποια σημεία έχετε ακόμη άγνοια.
Αυτό που ενδιαφέρει κυρίως είναι να σχηματίσετε σεις οι άνθρωποι μια καθαρή
εικόνα του ποιος ήταν κατ’ αρχήν ο Ιησούς και για ποιο λόγο ήρθε στον κόσμο και
μεγάλωσε μέσα στις ταπεινές και πιο φτωχικές συνθήκες... Γιατί παρ’ όλο που ήταν
άνθρωπος όπως ο κάθε άλλος, ωστόσο απέδειξε στους ανθρώπους ότι ο καθένας
μπορεί να αναπτύξει μέσα του τις πιο υψηλές πνευματικές ικανότητες και ότι ο ίδιος
διέθετε μια γνώση την οποία είχε κατακτήσει από μόνος του αντλώντας την από μέσα
του, την οποία γνώση έδωσε παρακάτω στους ανθρώπους... Αλλά ο Ίδιος δεν το είχε
ποτέ ανάγκη να διδαχθεί από άλλους ή να γνωρίσει κάποιες διδασκαλίες, αφού του
ήταν βέβαια όλα γνωστά, αλλιώς δεν θα είχε φθάσει στην ανώτατη τελειοποίηση
πάνω στη γη, η οποία οδήγησε στην πλήρη ένωσή του με Μένα, ώστε έγινε ένα μαζί
Μου... γιατί μέσα του έγινα Εγώ ο Ίδιος άνθρωπος, με σκοπό να σας ελευθερώσω...
Αμήν
Αρ. 5551

9.12.1952
Τα θαύματα που έκανε ο Ιησούς παιδί

Πρόθεσή Μου είναι να σας διαφωτίσω γύρω από οτιδήποτε θέλετε να μάθετε,
γιατί θέλω να διαθέτετε τις σωστές γνώσεις προτού διδάξετε και σεις τους
συνανθρώπους σας, όπως είναι το καθήκον σας εφόσον θέλετε να Με υπηρετήσετε.
Θέλω να έχετε καταλάβει εσείς οι ίδιοι καλά, πριν μεταδώσετε παραπέρα τη γνώση
σας, γιατί ο συνάνθρωπος συχνά δεν είναι τόσο δεκτικός, απαιτεί να πάρει εξηγήσεις,

ιδίως μάλιστα εάν έχει αμφιβολίες, οπότε εσείς πρέπει να είσαστε επίσης σε θέση να
του δώσετε ικανοποιητικές διευκρινήσεις.
Το πρόβλημα της ενανθρώπισης του Θεού μέσα στον Ιησού Χριστό είναι η
αφορμή για τα περισσότερα ερωτηματικά, κυρίως δε επειδή ως τώρα είχε εξηγηθεί μ’
έναν τρόπο ο οποίος έφερνε περισσότερο σύγχυση παρά διαύγεια στο θέμα. Η ύπαρξή
μου ως ανθρώπου στη γη δεν διέφερε με κανέναν τρόπο από κείνη των άλλων
ανθρώπων. Η μόνη διαφορά ήταν ότι Εγώ έδωσα στην αγάπη το χώρο για να
αναπτυχθεί στην καρδιά μου, ενώ άλλοι καλλιεργούσαν και μεγάλωναν την
αυτολατρεία τους και ήθελαν να «παίρνουν» αντί να «δίνουν».
Ο σπινθήρας της αγάπης αχνοφέγγει στην κάθε ανθρώπινη καρδιά, μπορεί όμως
να αναζωπυρωθεί σε μια αστραφτερή φλόγα ή αντίθετα και να σβήσει τελείως. Αυτό
είναι λοιπόν που κάνει τους ανθρώπους να ξεχωρίζουν μεταξύ τους, διότι η αγάπη
σημαδεύει τον καθένα με τη σφραγίδα της θεϊκότητας, ενώ η εγωλατρία είναι το
αποτύπωμα του αντιμάχου Μου, ο οποίος αλαζονεύτηκε με αποτέλεσμα να εκπέσει
από κοντά Μου. Η αγάπη είναι συνεπώς το θεϊκό στοιχείο μέσα στον άνθρωπο, το
οποίο στην αρχή της επίγειας ζωής του παρουσιάζεται ως ένας μικροσκοπικότατος
σπινθήρας, αλλά έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει επ’ άπειρον.
Ο σπινθήρας της αγάπης ήταν ήδη εμφανής στον Ιησού όταν ήταν παιδί,
δεδομένου ότι στο παιδί αυτό είχε ενσαρκωθεί μια φωτεινή ψυχή. Η ψυχή αυτή είχε
βέβαια αφήσει πίσω της στο πνευματικό βασίλειο όλη τη θεϊκή λαμπρότητα, όμως
δεν είχε εγκαταλείψει την αγάπη της. Η δύναμη αυτής της αγάπης λοιπόν
εκδηλωνόταν κατά καιρούς, όποτε δηλαδή ο πνευματικός σπινθήρας συνδεόταν με το
προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα, πράγμα που συμβαίνει άλλωστε με το κάθε παιδί που
είναι γεμάτο αγάπη, μόνο που στην περίπτωση του Ιησού ήταν υποχρεωτικά εμφανές,
ώστε να πιστέψουν οι άνθρωποι στη θεϊκότητα του μικρού Ιησού.
Η επενέργεια του πνεύματος δεν συναντάει εμπόδια σ’ ένα τέτοιο παιδί, ωστόσο
μόνο σπάνια εμφανίζεται στο προσκήνιο, επειδή πρέπει ο ίδιος ο άνθρωπος από
μόνος του με τη νοημοσύνη και την ελεύθερη θέλησή του να επιδιώξει τη δράση του
Πνεύματος Μου μέσα του. Κι αυτό προφανώς συμβαίνει μοναχά σε μια ηλικία όπου
μπορεί διαθέτοντας ελευθερία σκέψης να κάνει χρήση της νοημοσύνης και της
θέλησής του.
Στην περίπτωση όμως του μικρού Ιησού, η εξήγηση για τα θαύματα και τα
ασυνήθιστα επεισόδια στη ζωή του, οφείλεται απλά στη μεγάλη αγάπη που είχε μέσα
του το παιδί εκείνο. Γιατί η ψυχή του Ιησού προερχόταν από ψηλά, ήταν δηλαδή μια
ψυχή γεμάτη φως και αγάπη που είχε απλά περιβληθεί με μια ανθρώπινη μορφή, η
οποία ψυχή όμως εμποδίστηκε στη συνέχεια να δημιουργεί και να δρα ανεμπόδιστα,
επειδή έπρεπε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ανθρώπινης εξωτερικής μορφής
της.
Η αγάπη λοιπόν ήταν σε υψηλό βαθμό παρούσα μέσα στον Ιησού όσο ήταν
παιδάκι, ωστόσο η φυσική ανθρώπινη πλευρά του είχε επίσης τη δυνατότητα να
επικρατήσει. Ο κόσμος, δηλαδή ο δικός Μου και δικός του αντίμαχος με άλλα λόγια,
ασκούσε την επιρροή του σ' αυτήν την ανθρώπινη πλευρά, επειδή του είχε
παραχωρηθεί αυτό το δικαίωμα προκειμένου να δοκιμασθεί η θέληση του Ιησού. Και
το Πνεύμα Μου τότε παρέμεινε αδρανές, διότι και ο άνθρωπος Ιησούς έπρεπε επίσης
να υποβληθεί σε αυτήν τη δοκιμασία για ν’ αποδείξει τη θέλησή του. Γιατί το έργο
της θεοποίησης της ψυχής του έπρεπε να συμβεί υπό τους ίδιους όρους που ίσχυαν
για κάθε άλλον άνθρωπο, μολονότι το Πνεύμα Μου ήταν και παρέμεινε μέσα του
χάρη στην αγάπη του.
Ωστόσο τον ύψιστο βαθμό αγάπης έπρεπε να τον φθάσει ο άνθρωπος Ιησούς με
τη δική του θέληση. Και γι’ αυτό το Πνεύμα Μου αποτραβήχτηκε εκείνα τα χρόνια,
δεν τον ωθούσε ούτε τον παρακινούσε, αφήνοντας πλήρη ελευθερία στον άνθρωπο
Ιησού, ώσπου χάρη στην αγάπη του που όλο μεγάλωνε, μεγάλωνε και η πληρότητα

του Πνεύματος Μου μέσα του και εκδηλωνόταν ως σοφία και δύναμη, δηλαδή ως
ανώτατη γνώση και θαυματουργία.
Ο άνθρωπος Ιησούς ήταν από πάντα προορισμένος γι’ αυτήν την αποστολή. Μια
ανώτατη φωτεινή οντότητα κατέβηκε στον κόσμο, ένα από τα παιδιά Μου που
ζούσαν μέσα στη Λαμπρότητα διένυσε την πορεία του στη γη, κι όπως ήταν φανερό,
η ψυχή αυτή έπρεπε αναγκαστικά να διαπεράσει με την ακτινοβολία της τη φυσική
μορφή του μικρού Ιησού, επομένως όλα τα ασυνήθιστα που συνέβησαν στα παιδικά
του χρόνια ήταν εντελώς φυσιολογικά και κατανοητά. Αλλά για τους ανθρώπους που
ζούσαν στο σκοτάδι ήταν βέβαια ακατανόητα και γι’ αυτό το λόγο το αστραφτερό
φως καλύφθηκε αργότερα από ένα πέπλο ούτως ώστε άρχισε αυτή καθαυτή η
αποστολή του, η θεοποίηση ενός ανθρώπου της γης που θα γινόταν χάρη στην αγάπη
του.
Μπορούσα βέβαια ανά πάσα στιγμή να επενεργήσω μέσω του Πνεύματος Μου
στον άνθρωπο Ιησού, δεδομένου ότι υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις γι’ αυτό. Αλλά
καθετί το θεϊκό - πνευματικό αποτραβήχτηκε βαθιά μέσα στον Ιησού για χάρη της
αποστολής του. Αυτή δε την αποστολή την έφερε σε πέρας ως άνθρωπος ο οποίος
αντλούσε τη δύναμη μόνο από την ενεργή αγάπη μέσα του. Και είχε τις ίδιες
δυσκολίες όπως κάθε άλλος άνθρωπος να αναπτύξει αυτήν την αγάπη, δεδομένου ότι
ο αντίμαχος Μου έκανε τα πάντα για να τον επηρεάσει, γι’ αυτό και η νίκη του Ιησού
σήμαινε ότι κατίσχυσε ολοκληρωτικά πάνω στον αντίπαλο του.
Γιατί την ελεύθερη θέληση του Ιησού δεν μπορούσε να την αγγίξει ο αντίπαλος
Μου και αυτή ήταν ολοκληρωτικά αφιερωμένη σε Μένα. Και γι’ αυτό πέτυχε να
ολοκληρώσει το έργο του, γιατί η αφοσίωση της θέλησής του πήγαζε από την αγάπη
του. Η αγάπη ήταν η δύναμη, που είναι πιο δυνατή και από το θάνατο και γι’ αυτό
νίκησε και εκείνον που είχε φέρει το θάνατο στον κόσμο. Η αγάπη ήταν νικήτρια και
θα μείνει νικήτρια αιώνια.
Αμήν
Αρ.8141

1.4.1962
«Κι ο Λόγος έγινε άνθρωπος»

«Kι ο Λόγος έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας». ΕΓΩ ο ίδιος, ο
αιώνιος Λόγος, κατέβηκα στη γη και ενσαρκώθηκα. Ήταν η πολύ μεγάλη Αγάπη και
ευσπλαχνία Μου που Με παρακίνησαν να αποκαταστήσω τον σύνδεσμο με τους
ανθρώπους. Γιατί είχαν απομακρυνθεί πολύ μακριά από Μένα, και έτσι δεν ήταν πια
ικανοί να ακούσουν τη Φωνή Μου, αφού δεν μπορούσαν πλέον να ακούσουν το Λόγο
Μου μέσα τους και δεν είχαν καμία επαφή πια με τον προαιώνιο Λόγο.
Ήταν οι ίδιοι υπεύθυνοι γι’ αυτήν την τεράστια απόσταση που τους χώριζε από
Μένα και δεν θα μπορούσαν ποτέ να τη γεφυρώσουν με τις δικές τους δυνάμεις, ποτέ
πια δεν θα είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν το Λόγο Μου, όπως γινόταν στην αρχή,
όταν μπορούσα να συνδιαλεχθώ μέσω του Λόγου με όλα τα πλάσματα που είχα φέρει
στη ζωή.
Για το λόγο αυτό, ήταν τελικά η ίδια Μου η Αγάπη η οποία γεφύρωσε την
τεράστια απόσταση που μας χώριζε. Ήρθα ΕΓΩ ο Ίδιος στη γη, πήρα πάνω Μου
σάρκα και προσπάθησα να συνδεθώ πάλι με τα πλάσματά Μου ώστε να μπορέσω
πάλι να τους μιλήσω και να τους χτίσω μια γέφυρα η οποία οδηγούσε πίσω σε Μένα,
στο Βασίλειο του Φωτός και της μακαριότητας. Παρ’ όλο που είμαι ο προαιώνιος
Λόγος, δεν μπορούσα ωστόσο να μιλήσω φανερά από τα ύψη σε κανέναν άνθρωπο.
Γιατί έτσι θα τους υπέβαλλα σε ένα καθεστώς εξαναγκασμού από πλευράς Μου, ενώ
τα πλάσματά Μου είχαν κάποτε δημιουργηθεί ελεύθερα από Μένα.

Οι άνθρωποι όφειλαν να πάρουν με πλήρη ελευθερία της θέλησής τους τη γέφυρα
που θα οδηγούσε σε Μένα και αυτό μόνο με την ομιλία Μου μπορούσα να το
καταφέρω. Αλλά αυτή δεν έπρεπε να ακούγεται ασυνήθιστα, παρά να ηχεί απλά σαν
τα λόγια μεταξύ των ανθρώπων. Και γι’ αυτό πήρα σάρκα πάνω Μου, ενσαρκώθηκα
μέσα στο ανθρώπινο περίβλημα του Ιησού και μέσα από αυτό μιλούσα στους
ανθρώπους. Αλλά ήταν ο Λόγος Μου που άκουγαν και μέσω αυτού του Λόγου
μπορούσα να δείξω στους ανθρώπους το δρόμο, μπορούσα να τους διδάξω και να
τους αποκαλύψω το θέλημά Μου. Μπορούσα έτσι να τους κηρύξω το Ευαγγέλιο, τη
θεϊκή διδασκαλία της Αγάπης.
Χάρη δε στην αγάπη, οι άνθρωποι αποκτούσαν πάλι τη δυνατότητα να ακούσουν
το Λόγο Μου μέσα τους, φθάνει να το ήθελαν πραγματικά. Προηγούμενα όμως
έπρεπε να έχουν λυτρωθεί από την αμαρτία και το θάνατο, να έχει εξοφληθεί το χρέος
της ενοχής τους που προέκυψε, όταν αποστάτησαν κάποτε από Μένα, έτσι ώστε να
μπορέσει η σύνδεση μαζί Μου να στεφανωθεί με την επιφοίτηση, δηλαδή τη
διοχέτευση του Πνεύματος Μου. Και τότε ο άνθρωπος θα μπορούσε πάλι να ακούει ο
ίδιος μέσα του τη Φωνή Μου, όπως γινόταν στην αρχή της δημιουργίας.
«Κι ο Λόγος έγινε άνθρωπος και κατοίκησε ανάμεσά μας». Πόσο λίγοι άνθρωποι
καταλαβαίνουν το νόημα αυτών των λέξεων. Ο Αιώνιος Λόγος κατέβηκε ο Ίδιος στη
γη, επειδή η ανθρωπότητα βρισκόταν σε μεγάλη ανάγκη, και δεν γνώριζε καν την
άθλια κατάστασή της, την έλλειψη φωτός, το πνευματικό σκοτάδι μέσα στο οποίο
πορευόταν. Βρισκόταν εντελώς απομακρυσμένη από μένα και δεν έκανε τίποτα για
να μικρύνει την πελώρια απόσταση. Και μόνο με διδασκαλίες που αντιστοιχούσαν
στην Αλήθεια μπορούσε να δοθεί βοήθεια στους ανθρώπους. Έπρεπε να
πληροφορηθούν για το θέλημα του Θεού και Δημιουργού τους, το οποίο έπρεπε να το
μάθουν από Μένα τον Ίδιο.
Ήταν απαραίτητο να τους μιλήσω ΕΓΩ ο Ίδιος και μοναχά μέσω ενός ανθρώπου
μπορούσα να το κάνω αυτό. Έτσι λοιπόν ενσαρκώθηκα μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο,
γιατί μόνον έτσι ήταν δυνατό να διδάξω όλη την Αλήθεια στους ανθρώπους, να τους
εφιστήσω την προσοχή στη λανθασμένη πορεία τους στη ζωή, να τους φανερώσω το
θέλημα Μου και να τους δείξω με το παράδειγμα Μου τη ζωή που θα έπρεπε να
ζήσουν και οι ίδιοι προκειμένου να ξεφύγουν από το πνευματικό τους σκοτάδι και να
πάρουν το δρόμο που τους έδειχνα ώστε να μπορέσουν να φθάσουν πάλι στην αιώνια
ζωή.
Γιατί βρισκόταν υπό την επήρεια του αντιπάλου Μου, ο οποίος τους παρακινούσε
μόνιμα να ζουν χωρίς αγάπη, με αποτέλεσμα να είναι και να παραμένουν χωρίς
δύναμη ώστε δεν μπορούσαν να επιτύχουν καμία άνοδο. Εγώ με το παράδειγμά Μου
τους έδωσα την απόδειξη ότι η αγάπη φέρνει σαν αποτέλεσμα τη δύναμη. Θεράπευσα
αρρώστους και έκανα επίσης και άλλα θαύματα τα οποία μοναχά η δύναμη της
αγάπης μπορούσε να πραγματοποιήσει. Επίσης τους υπέδειξα τα επακόλουθα που
έχει μια ζωή χωρίς αγάπη, δεδομένου ότι το πρώτο που έπρεπε να τους εξηγήσω,
ήταν το γιατί υπέφεραν σωματικά και πνευματικά. Έπρεπε να τους δώσω να
καταλάβουν ότι η ανθρώπινη κατάστασή τους δεν μπορούσε βέβαια να ονομασθεί
μακάρια και επίσης τι όφειλαν να κάνουν για να φθάσουν στην μακαριότητα.
Όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να τ’ ακούσουν από το στόμα του Θεού. Έπρεπε να
μπορούν ν’ ακούσουν το Λόγο Μου και γι’ αυτό κατέβηκε ο Ίδιος ο Λόγος στη γη
και πήρε σάρκα. Στην πρωταρχική του κατάσταση κάθε ον άκουγε μέσα του να ηχεί ο
Λόγος, γεγονός που του πρόσφερε ασύλληπτη ευδαιμονία.. Κι αυτήν την
μακαριότητα την είχαν εγκαταλείψει από μόνα τους τα πλάσματα, γιατί
απομακρύνθηκαν εκούσια από Μένα με αποτέλεσμα να μην μπορούν πια να
ακούσουν το Λόγο Μου. Διότι ο Λόγος Μου ήταν μια άμεση ακτινοβολία αγάπης
από πλευράς Μου, την οποία όμως τότε τα πλάσματα την απέκρουσαν.
Η τεράστια δυστυχία των ανθρώπων της γης παρακίνησε την Αγάπη και την
Ευσπλαχνία Μου να τους πλησιάσω Εγώ ο Ίδιος παρ’όλη την αντίστασή τους και να

τους προσφέρω το Λόγο Μου. Και όποιος τότε άναβε μέσα του έστω και μια σπιθίτσα
αγάπης, αναγνώριζε τη Θεότητα σε Μένα και Με ακολουθούσε. Όμως κυρίως Με
έβλεπαν μόνο σαν άνθρωπο και έτσι αξιολογούσαν ανάλογα και το Λόγο Μου ως
λόγια απλά ενός ανθρώπου.
Ήμουν αναμεταξύ τους και αυτοί δεν Με αναγνώρισαν. Μπόρεσα ωστόσο να
κηρύξω το Ευαγγέλιο της Αγάπης, δίνοντάς τους σε επανειλημμένες ευκαιρίες τη
θεϊκή διδασκαλία της Αγάπης. Επίσης μπόρεσα να εκπαιδεύσω τους μαθητές Μου και
να τους στείλω στη συνέχεια έξω στον κόσμο με την αποστολή να κηρύξουν το
Ευαγγέλιο Μου και να δώσουν μαρτυρία για Μένα τον Ίδιο.
Ο Ίδιος ο Λόγος είχε έρθει στη γη και είχε ενσαρκωθεί για να ευλογήσει όλην την
ανθρωπότητα. Και κάθε φορά που ηχεί ο Λόγος Μου, η απέραντη Αγάπη και
Ευσπλαχνία Μου πλησιάζει πάλι την ανθρωπότητα και ακτινοβολεί την Αγάπη στις
καρδιές των ανθρώπων εκείνων που τον δέχονται πρόθυμα και ακούγοντάς τον
αναγνωρίζουν ότι είναι η Φωνή του Πατέρα τους και Με ευγνωμονούν για αυτήν την
τόσο μεγάλη χάρη. Γιατί Εγώ είμαι ο Ίδιος ο Λόγος από την αιωνιότητα και όποιος
Με ακούει, συνδέεται στενά μαζί Μου. Κι αυτός ο άνθρωπος θα φθάσει στον τελικό
προορισμό του σ' αυτή τη γη, θα ενωθεί απόλυτα με Μένα, το Θεό και Πατέρα του,
γιατί θα έχει επιστρέψει οριστικά κοντά Μου και θα είναι αιώνια μακάριος.
Αμήν
Αρ.2289

4.4.1942
Το μυστήριο της Αγάπης...

Το μεγαλύτερο μυστήριο είναι η Αγάπη του Θεού και αυτό το μυστήριο μόνο
μέσω της αγάπης μπορεί να αποκαλυφθεί, πράγμα που σημαίνει ότι μόνο όποιος
ενεργεί ο ίδιος με αγάπη στη ζωή του, είναι ικανός να συλλάβει τη θεϊκή Αγάπη.
Η κάθε πνευματική σκέψη (αγάπης) αποτελεί μια ακτινοβολία από τον Θεό, ο
οποίος είναι στην ουσία Του αγάπη. Και η προθυμία να συλλάβει κανείς μια τέτοια
σκέψη, με άλλα λόγια από την καρδιά, όπου γεννιέται, να την οδηγήσει στον
εγκέφαλο, δηλαδή να την κάνει κατά κάποιον τρόπο κτήμα του, είναι η δεκτικότητα
απέναντι σ’ αυτήν την ακτινοβολία αγάπης του Θεού. Γιατί η προθυμία της καρδιάς
είναι η προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί η αγάπη του Θεού.
Ο Θεός είναι η αγάπη.... Αυτό είναι ένα μυστήριο και παραμένει μυστήριο για
τους ανθρώπους για όσο ανήκουν ακόμη σε τούτη τη γη, πολλές φορές μάλιστα
ακόμη και στον άλλον κόσμο. Γιατί τους φαίνεται ότι η αγάπη είναι μια έννοια η
οποία πρέπει να αναφερθεί σε συσχετισμό με ένα Ον. Νομίζουν ότι η αγάπη είναι
χαρακτηριστικό μιας Οντότητας κι όμως η αγάπη είναι η ίδια η Οντότητα...
Η αγάπη είναι κάτι το πνευματικό, το οποίο δεν διευκρινίζει το χαρακτήρα μιας
οντότητας παρά είναι το ίδιο μια οντότητα... Η αγάπη είναι το καλό, το θεϊκό, αν
χρησιμοποιήσει κανείς τη λέξη αναφορικά μ' έναν άνθρωπο... ενώ ο Ίδιος ο Θεός
μόνον ως αγάπη είναι αντιληπτός.
Αυτό όμως το καταλαβαίνουν μοναχά οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι οι ίδιοι
τόσο διαποτισμένοι με αγάπη, ώστε όταν κάνουν κάτι παρακινημένοι απ’ αυτήν,
αισθάνονται τότε την παρουσία του Θεού. Γιατί αυτό που αισθάνονται σ’ αυτήν την
περίπτωση, είναι πάλι μοναχά η αγάπη και ωστόσο βρίσκονται τότε κοντά στον Θεό,
επειδή ο Θεός και η αγάπη είναι ένα.
Ο καθένας που αυτοδιαμορφώνει την ύπαρξή του σε αγάπη, βρίσκεται σε στενή
σύνδεση με τον Θεό, με άλλα λόγια το να μεταμορφώσει κανείς το είναι του σε αγάπη
αποτελεί μια εξομοίωση ανάμεσα στον ως τώρα ατελή άνθρωπο και στο Τέλειο. Η
αγάπη είναι κάτι το τέλειο... Ο Θεός είναι η τελειότητα, επομένως αγάπη και Θεός

πρέπει να είναι ένα. Αντίθετα η έλλειψη αγάπης καταδεικνύει ένα βαθμό ατέλειας και
επιπλέον σημαίνει απόσταση από τον Θεό, γιατί δεν διανοείται Θεός χωρίς την
αγάπη.
Για το λόγο αυτό λοιπόν οποιαδήποτε δραστηριότητα που κάνει κανείς με αγάπη
προκαλεί πάντα ένα αίσθημα ευφορίας που οφείλεται στην εγγύτητα του Θεού, την
οποία αντιλαμβάνεται αισθητά και η ψυχή. Επομένως κάθε αυξημένη δραστηριότητα
αγάπης πρέπει να αποφέρει αίσθημα αυξημένης ευφορίας, εσωτερική ειρήνη και μια
αυτεπίγνωση γεμάτη αίσθηση δύναμης, γιατί όλα αυτά είναι θεϊκά, δηλαδή
αποτελούν μια απόδειξη για την εγγύτητα του Θεού, η οποία μόνο με πνευματικό
τρόπο μπορεί να γίνει αισθητή, όπως είναι π.χ. τα συναισθήματα της ψυχής, όχι όμως
σαν ευεξία του σώματος.
Η εγγύτητα του Θεού γεννάει και πάλι αγάπη, γιατί αφού ο Θεός είναι η ίδια η
Αγάπη, πρέπει επομένως η παρουσία Του να εκδηλωθεί σαν αίσθημα αγάπης. Κι
αυτή η αγάπη ρέει πάλι πίσω στον Θεό που είναι η πηγή της… ο άνθρωπος που έχει
μεταμορφωθεί σε αγάπη, δηλαδή η ψυχή του, ενώνεται με τον Θεό. Η αγάπη ρέει
προς την Αγάπη και έτσι συμβαίνει η συνένωση της ανθρώπινης ύπαρξης που πήγασε
κάποτε από τον Θεό με το προαιώνιο Ον, το Οποίο στην ουσία Του είναι μόνο
αγάπη...
Αμήν
Αρ. 6642

11.9.1956
Η ψυχή του Ιησού

Όλες οι γνώσεις που σας μεταδίδονται από το Πνεύμα Μου, πάντοτε συμφωνούν
μεταξύ τους ως προς το νόημά τους... Βέβαια ο καθένας είναι ελεύθερος να δώσει
από μόνος του μια άλλη ερμηνεία στα λόγια που σας αποκαλύπτει το Πνεύμα Μου,
αλλά τότε δεν πρόκειται για έναν άνθρωπο με φωτισμένο πνεύμα. Σε καμία
περίπτωση πάντως δεν μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι Εγώ σας διοχέτευσα
πνευματικά αγαθά τα οποία αντιφάσκουν μεταξύ τους. Γιατί το «πνεύμα του Θεού»
δεν σφάλλει ποτέ... Κι όπου φαίνεται να υπάρχει κάποια αντίφαση, πρέπει να Μου
ζητήσετε να σας διαφωτίσω, σε Μένα τον Ίδιο πρέπει δηλαδή ν' απευθυνθείτε για να
σας δώσω την εξήγηση...
Η ψυχή του ανθρώπου Ιησού ερχόταν από πάνω... Ένα φωτεινό πνεύμα κατέβηκε
στη γη, ένα ον το οποίο είχε προέλθει από Μένα και παρέμεινε τελείως εθελοντικά
κοντά Μου όταν μια μεγάλη στρατιά από δημιουργημένα πνεύματα αποστάτησαν από
Μένα και γκρεμίστηκαν σε αβυσσαλέα βάθη... Το πνεύμα όμως αυτό είχε να φέρει σε
πέρας μια αποστολή ως άνθρωπος, έπρεπε να κατέβει δηλαδή σε μια ζοφερή περιοχή,
αφήνοντας πίσω του προηγούμενα την πληρότητα του φωτός του, η οποία στη γη δεν
θα είχε παρά ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, δεδομένου ότι οι άνθρωποι δεν ήταν
ικανοί να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο φως και επομένως θα έλιωναν κάτω από τη
λάμψη του.
Έπρεπε ένας άνθρωπος να φέρει σε πέρας αυτήν την αποστολή, την
απελευθέρωση των ανθρώπων... Κι ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να βρίσκεται στην ίδια
σφαίρα με τους συνανθρώπους του, γιατί ο σκοπός ήταν να τους δείξει ένα δρόμο, με
το να ζήσει παραδειγματικά όπως θα έπρεπε να ζουν και αυτοί... Συνεπώς ο άνθρωπος
Ιησούς έπρεπε να είναι φτιαγμένος με τον ίδιο τρόπο όπως και εκείνοι... Και όντως
ήταν έτσι φτιαγμένος, παρ’ όλο που η ψυχή του είχε κατέβει από το Βασίλειο του
Φωτός...
Μέσα στο σώμα του Ιησού ως παιδιού βρισκόταν μια ψυχή η οποία εξαιτίας της
υλικής εξωτερικής μορφής της, δηλαδή του σώματος, καθοριζόταν στις σκέψεις, στη
θέληση και στα αισθήματά της ακριβώς όπως ο κάθε άλλος άνθρωπος... Αυτό

σήμαινε επομένως ότι μέσω της σφαίρας που την περιέβαλλε όπως και μέσω του
εξωτερικού της περιβλήματος θα ξυπνούσαν αναγκαστικά τα ίδια πάθη και επιθυμίες
όπως και στους άλλους. Διότι το να πορευθεί στη γη «ως άνθρωπος» σήμαινε επίσης
ότι έπρεπε να παλέψει ενάντια στις ίδιες ορμές από μέσα και απ’ έξω...
Γιατί σκοπός ήταν να επιτύχει την πνευματοποίηση της ψυχής του, την ένωση
δηλαδή της ψυχής με το πνεύμα της, πράγμα που αποτελεί το σκοπό και το στόχο του
κάθε ανθρώπου για την επίγεια ζωή του... Το ζητούμενο ήταν ν’ αποδείξει στους
ανθρώπους ότι ήταν δυνατό να επιτευχθεί αυτή η πνευματοποίηση πάνω στη γη... Και
γι’ αυτό οι αγώνες και η πάλη του Ιησού ως ανθρώπου ήταν της ίδιας μορφής...
πράγμα που απαιτούσε και η ψυχή του να είναι της ίδιας μορφής με των υπόλοιπων
ανθρώπων. Και εντούτοις η ψυχή του είχε κατέβει από το βασίλειο του Φωτός για να
υπηρετήσει τον Θεό προσφέροντάς Του ένα κατάλυμα, αφού ο Ίδιος δεν θα μπορούσε
ποτέ να εκφρασθεί μέσα από μια αμαρτωλή ψυχή... Η ψυχή του Ιησού ήταν λοιπόν
αναμάρτητη, το οποίο όμως δεν σήμαινε ότι ήταν εντελώς ελεύθερη από ορμές και
πάθη. Αλλά όσο δυνατές και αν ήταν αυτές οι αδυναμίες και τα πάθη, όσο μεγάλοι
και αν ήταν οι πειρασμοί που αντιμετώπιζε, εκείνος τους έφερνε αντίσταση, πράγμα
που μπορούσε να κάνει επειδή ήταν η αγάπη του τόσο δυνατή, ώστε αυτή του έδινε
τη δύναμη ν’ αντισταθεί.
Η ψυχή του ανθρώπου Ιησού άφησε πίσω της το Φως και μπήκε στο σκοτάδι...
Και τότε αμέτρητα πνεύματα που ήταν προσκολλημένα στη γη, κρεμάστηκαν πάνω
της και την τυραννούσαν, με τον ίδιο τρόπο που κάθε ανθρώπινη ψυχή βασανίζεται
από σκοτεινές δυνάμεις... Και επειδή ο Ιησούς έπρεπε να βαδίσει το δρόμο του ως
άνθρωπος, η ψυχή του δεν μπορούσε να απωθήσει αυτές τις ενοχλητικές υπάρξεις,
παρά έπρεπε να προσπαθήσει να υπερισχύσει πάνω τους με σκληρό αγώνα, ήταν
αναγκασμένη δηλαδή να επιστρατεύσει τη θέλησή της για να μην υποκύψει όποτε την
έβαζαν σε πειρασμό. Αυτή δε τη θέληση μπορούσε να την δείξει χάρη στην αγάπη,
την οποία δεν είχε εγκαταλείψει πίσω της στο πνευματικό βασίλειο, αφού ήταν και
παρέμεινε κτήμα της, δεδομένου ότι επρόκειτο για θεϊκή δύναμη με τη βοήθεια της
οποίας ο άνθρωπος Ιησούς όφειλε να εκτελέσει την αποστολή του, πράγμα που και
έκανε...
Η ίδια δύναμη όμως μπορεί τον κάθε άνθρωπο να τον κάνει νικητή, φθάνει και
αυτός να ξυπνήσει και να καλλιεργήσει την αγάπη μέσα του... Θα πρέπει να τονισθεί
επανειλημμένα ότι ήταν απαραίτητο το έργο της απελευθέρωσης να το
πραγματοποιήσει ένας άνθρωπος και ότι επομένως ο Ιησούς θα πρέπει κατ' αρχή να
θεωρηθεί απλά σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος επέτυχε να θεοποιηθεί ήδη πάνω στη
γη... Και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος αυτός υπέκειτο εντελώς στους φυσικούς
νόμους δηλαδή ως προς το σώμα του ήταν φτιαγμένος όπως κάθε άλλος άνθρωπος,
αλλά ούτε και η ψυχή του είχε το δικαίωμα ν’ αμυνθεί όταν την κατελάμβαναν
ακάθαρτα πνεύματα... Ποτέ όμως δεν άφησε αυτά τα πνεύματα να υπερισχύσουν,
επειδή η θέλησή του το εμπόδιζε, εξάλλου δε είχε και την απαραίτητη δύναμη γι’
αυτό γιατί του την παρείχε η αγάπη του. Έπρεπε ωστόσο να παλέψει όπως κάθε
άλλος άνθρωπος, διότι όφειλε και ήθελε να τους χρησιμέψει ως πρότυπο, ήθελε να
τους δείξει το δρόμο που μπορούσαν να βαδίσουν και οι ίδιοι προκειμένου να
πνευματοποιηθούν ήδη πάνω στη γη. Γιατί προφανώς από τους ανθρώπους δεν
μπορούσε να ζητηθεί άλλο απ' αυτό που ήταν μέσα στα πλαίσια του ανθρωπίνως
δυνατού...
Εάν λοιπόν ο Ιησούς διέθετε μια δύναμη, η οποία θα ήταν εντελώς απρόσιτη για
τους ανθρώπους, τότε δεν θα μπορούσε ποτέ να πει: «Ακολουθείστε Με…». Αυτό
όμως δεν σημαίνει ότι η ψυχή του δεν ήρθε όντως από ψηλά, γιατί ήταν μια ψυχή του
Φωτός, στην οποία κατάλυσε ο Ίδιος ο Θεός. Και μπορούσε να το κάνει, επειδή ήταν
αναμάρτητη και καθαρή, αφού η αγάπη της της έδωσε τη δύναμη ν’ αντισταθεί σε
όλους τους πειρασμούς ....

Αμήν
Αρ. 8586

13 και 14.8.1963
Το σώμα του Ιησού

Τίποτα δεν είναι αδύνατο για Μένα τον Θεό και Δημιουργό σας... Οτιδήποτε
θελήσω θα συμβεί και αυτό που θέλω να δημιουργήσω εμφανίζεται ήδη ως
πραγματοποιημένη σκέψη μπροστά Μου... Δεν υπάρχουν περιορισμοί για Μένα, ούτε
στις ιδέες Μου ούτε στα έργα που πραγματοποιώ, είτε είναι πνευματικής είτε υλικής
υπόστασης. Γιατί στο βάθος τα πάντα είναι πνεύμα, αδιάφορο αν είναι υλικό ή
πνευματικό το δημιούργημα που βρίσκεται μπροστά στα μάτια σας.
Το από τι αποτελείται όμως αυτή η πνευματική υπόσταση, μόνο Εγώ ο Ίδιος
μπορώ να το κρίνω... Εγώ μόνο ξέρω εάν πρόκειται για πνεύμα το οποίο εξέπεσε
κάποτε από Μένα και σκλήρυνε, έτσι ώστε να γίνει συμπαγής ύλη ή εάν πρόκειται για
πνευματική δύναμη την οποία έχω εκπέμψει απευθείας Εγώ και της έδωσα μορφή
σύμφωνα με το θέλημά Μου. Γιατί Εγώ βεβαίως μπορώ την κάθε δύναμη να τη
μετατρέψω ή να της δώσω τη μορφή οποιουδήποτε δημιουργήματος θέλω.
Επίσης μπορώ να δώσω στη δύναμη που απευθείας εκπέμπω τις ίδιες ιδιότητες μ’
εκείνες που χαρακτηρίζουν το πνεύμα το οποίο εξέπεσε κάποτε, όταν το πνεύμα (ή η
δύναμη) φθάσει στην τελική μορφή, δηλαδή να πρέπει ως ανθρώπινο σώμα να
φιλοξενήσει μια ψυχή μέσα της με σκοπό την τελειοποίησή της... Έτσι ένα σώμα που
έχω απευθείας δημιουργήσει Εγώ, δηλαδή που αποτελείται από πνεύμα το οποίο δεν
είχε εκπέσει κατά την αποστασία των άλλων πνευμάτων από Μένα, η θέλησή Μου
μπορεί να το κάνει να βρίσκεται σε μια κατάσταση αδυναμίας ή να παρουσιάζει
χαρακτηριστικά τα οποία έχει κάθε άλλο κοινό σώμα, στην περίπτωση που κάτι
τέτοιο εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο σκοπό...
Τα πάντα υπόκεινται στη θέληση και στην Εξουσία Μου... Ωστόσο, καθετί αγνό,
θεϊκό επηρεάζεται όταν έρθει σε επαφή με τον κόσμο, δηλ. με την ύλη, η οποία
αποτελείται από ακάθαρτα πνευματικά στοιχεία... και υφίσταται πιέσεις και
ενοχλήσεις. Επειδή λοιπόν η αποστολή του Ιησού να ελευθερώσει την ανθρωπότητα
ήταν εξαιρετικά σημαντική, οι ακάθαρτες αντίθετες δυνάμεις βασάνιζαν πολύ
επίμονα την αγνή θεϊκή, εξωτερική μορφή του Ιησού. Γιατί το σώμα του, το οποίο
ήταν μια θεϊκή - πνευματική εκπομπή ή ακτινοβολία δύναμης, δεν αντιδρούσε
εξοντώνοντας οτιδήποτε του έκανε αντίπραξη ή τουλάχιστον περιορίζοντας την
ενάντια δράση του...
Αντίθετα αυτοπεριοριζόταν να φέρει αντίσταση με τον ίδιο τρόπο που έχει στη
διάθεσή του οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, ώστε να καταπραΰνει τα πνεύματα που
το ενοχλούσαν με τις πιέσεις τους, παλεύοντας δηλαδή με τις προκλήσεις όπως κάθε
άλλος. Γιατί ο άνθρωπος Ιησούς ήθελε να δείξει με το παράδειγμά του στους
συνανθρώπους του πως έπρεπε να ζήσουν προκειμένου να ελευθερωθούν από τις
δυνάμεις του σκότους και οι ίδιοι.
Είναι αλήθεια βέβαια ότι το σώμα του Ιησού αποτελείτο από γήινη ύλη, αλλά η
γήινη αυτή ύλη ήταν προϊόν της Αγάπης, της Σοφίας και της Δύναμης Μου. Τα
συστατικά του στοιχεία δεν είχαν προέλθει από ένα έκπτωτο πνεύμα, παρά επρόκειτο
για δύναμη που είχε προέλθει απευθείας από Μένα και η οποία είχε συμπυκνωθεί
παίρνοντας μια μορφή μέσω της θέλησής Μου.... Ωστόσο αυτό το γεγονός δεν
σήμαινε καθόλου ότι οι απαιτήσεις ήταν λιγότερο σκληρές για τον άνθρωπο Ιησού.
Γιατί τη στιγμή που φθάνει στη γη δύναμη που προέρχεται από Μένα, όποτε δηλαδή
τέλειο πνεύμα εισέρχεται στο βασίλειο του αντιπάλου Μου, τότε αυτό το τέλειο
υφίσταται πιέσεις από αντιπνευματικές υπάρξεις. Όλες λοιπόν οι υπάρξεις οι οποίες
προσκολλούντο πάνω στην ψυχή του Ιησού, καταλαμβάνοντας επίσης και το σώμα
του, έπρεπε και αυτές να λυτρωθούν.

Το δε σώμα του είχε τότε να παλέψει σκληρά για να μην υποκύψει στις πιέσεις
τους, χωρίς όμως να έχει και το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υπεράνθρωπη
δύναμη του για να τους αντισταθεί, γιατί ο Ιησούς όφειλε να γίνει πρότυπο για τους
άλλους ανθρώπους, επομένως η θέση του δεν μπορούσε να γίνει ευνοϊκότερη μέσω
της ιδιαίτερης δύναμής του...
Έπρεπε ως άνθρωπος να είναι φτιαγμένος όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, όπως
άλλωστε και το γεγονός ότι το σώμα του ήταν προϊόν της Δύναμής Μου, δεν του
εξασφάλιζε καμία προνομιακότερη θέση στην προσπάθειά του να θεοποιηθεί... Για
την ψυχή του το σώμα του ήταν μόνο μια φυλακή, πράγμα που σήμαινε ατέλειωτο
μαρτύριο, επειδή ήταν υποχρεωμένη να καταλύσει μέσα στο σκοτάδι ενώ εκείνη είχε
έρθει από την ελευθερία και το διάφανο Φως... Το δε σκοτάδι αυτό καταπλάκωνε και
το σώμα, υποβάλλοντάς το σε μαρτύρια, από τα οποία δεν μπορούσε να γλυτώσει και
τα οποία ένιωθε βέβαια και η ψυχή. Μα ο Ιησούς που σαν συνέπεια της αγάπης του
αναγνώριζε την αιτία για το καθετί που του συνέβαινε, παραδόθηκε στο πεπρωμένο
του το οποίο έβλεπε με ακρίβεια εκ των προτέρων, γεγονός που τον έκανε να
υποφέρει επιπλέον απερίγραπτα μαρτύρια.
Την πλήρη θεοποίηση του όμως μόνο ασυνήθιστα υπέρμετρα βάσανα και μια
υπέρμετρη αγάπη μπορούσαν να την εξασφαλίσουν... Κι ήταν ήδη ένα μαρτύριο το
γεγονός ότι ένα αγνό, άσπιλο σώμα και μια ψυχή που είχε έρθει από τα βασίλειο του
Φωτός έπρεπε να παραμείνουν στην περιοχή του άρχοντα του σκότους. Γιατί ήταν
αναγκασμένα να αντιστέκονται διαρκώς απέναντι σ' αυτόν και στις δυνάμεις του, οι
οποίες προσπαθούσαν με όλα τα μέσα να παρασύρουν επίσης και το δικό του σώμα
στην αμαρτία. Σκοπός τους ήταν να γίνει ένοχος και ο άνθρωπος Ιησούς, αλλά όμως
δεν το κατάφεραν.
Ο αγώνας ήταν σκληρός και παρ’ όλα αυτά ο άνθρωπος Ιησούς τελικά
επικράτησε, δίνοντας έτσι την απόδειξη σε όλους τους ανθρώπους ότι χάρη στην
αγάπη αποκτούν επίσης και τη δύναμη να αντισταθούν στους πειρασμούς που τους
προβάλλει ο αντίπαλος. Επιπλέον με το θάνατο του στο σταυρό εξασφάλισε για
όλους τους ανθρώπους τη χάρη να μπορούν ν' αποκτήσουν και αυτοί μια ισχυρότερη
θέληση, ούτως ώστε είναι επίσης δυνατό για όλους τους ανθρώπους πλέον να
ελευθερωθούν από τα δεσμά του δεσμοφύλακά τους. Δεν είναι πια δηλαδή έρμαια
του αντιμάχου τους, παρά έχουν βοήθεια από τον Ιησού Χριστό, που μπορούν να Τον
εμπιστευθούν και ο οποίος μπορεί ως άνθρωπος να τους καταλάβει και πραγματικά
θα τους γλυτώσει από την εξουσία του κοινού αντίπαλου εάν Του το ζητήσουν. Γιατί
ο Χριστός ξέρει πως ο αντίπαλος καταπιέζει το σώμα σας για να εμποδίσει την ψυχή
σας να ωριμάσει...
Αυτός ξέρει πόσο δύσκολος είναι ο αγώνας στη γη, επειδή το σώμα του
ανθρώπου ανήκει ακόμη στον αντίπαλο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν θέλει
βέβαια να το αφήσει ελεύθερο. Όμως ο Ιησούς πρόσφερε τη θυσία στο σταυρό
αντιπροσωπευτικά για λογαριασμό σας, ώστε να μπορείτε να γίνετε ελεύθεροι. Σας
λύτρωσε με το αίμα που έχυσε, για να μπορείτε να ελευθερωθείτε από όλα τα κρίματα
και τις αδυναμίες...
Αμήν
18.4.1965

Αρ.8965
Η μαρτυρική πορεία του Ιησού Χριστού

Ένα έργο πολύ μεγάλης αγάπης και συμπόνιας πραγματοποίησε για χάρη σας ο
άνθρωπος Ιησούς, γιατί θέλησε να ξεπληρώσει την πολύ βαριά ενοχή σας, που
εξαιτίας της δεν θα μπορούσατε ποτέ αλλιώς να περάσετε στο φωτεινό βασίλειο. Θα
πρέπει όμως και εσείς να αποδεχτείτε αυτό το έργο της εξιλέωσης έχοντας πλήρη
συνείδηση ότι ήσασταν επιβαρυμένοι με μια μεγάλη ενοχή και ότι τώρα θέλετε να

απαλλαγείτε απ’ αυτήν. Γιατί αυτά που υπέφερε για σας ο άνθρωπος Ιησούς, μέχρι
που τελείωσε το έργο του με το θάνατο στο σταυρό, δεν περιγράφονται με λόγια.
Από την αμέτρητη αγάπη του δέχτηκε να υποβληθεί στα πιο μεγάλα δυνατά
μαρτύρια, γιατί ήθελε να βοηθήσει τα αδέλφια του να ξεφύγουν από την πνευματική
τους αθλιότητα. Ποτέ δεν πρόκειται να καταλάβετε τι ήταν αυτά τα μαρτύρια, διότι
ήταν πραγματικά ασύγκριτα. Ωστόσο η αγάπη που είχε μέσα του του έδωσε τη
δύναμη να τα αντέξει, μια και μόνο με μια τέτοια θυσία μπορούσε να εξιλεώσει την
ενοχή σας. Έπρεπε δηλαδή η ψυχή και το σώμα του να υποφέρουν σε τέτοιο βαθμό
που θα ήταν αβάστακτος για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Γι’ αυτό άλλωστε δεν
μπορεί ποτέ να συγκριθεί με τα βάσανα ενός άλλου ανθρώπου, γιατί στον άνθρωπο
υποφέρει μόνο το σώμα του, ενώ τα δεινά που πέρασε η ψυχή του Ιησού ήταν πολύ
χειρότερα και δεν μπορούν ούτε κατά προσέγγιση να περιγραφούν. Διότι εκείνος
υπέφερε για εκείνη την πρώτη αμαρτία που σήμαινε το γεγονός ότι τα πλάσματα του
Θεού κάποτε απέκρουσαν τη δύναμη που τους έδινε η αγάπη του. Έπρεπε να πάρει
πάνω του τα μαρτύρια που περνούσε κάθε ψυχή που ήταν δίχως δύναμη. Γιατί αυτή η
πρώτη αμαρτία είχε φέρει σαν αποτέλεσμα μια τρομακτική αδυναμία, η οποία έκανε
την κάθε έκπτωτη ψυχή να υποφέρει απερίγραπτα.
Κι όμως η αγάπη του ήταν τόσο μεγάλη, ώστε τα πήρε όλα πάνω του για να
εξιλεώσει απέναντι στον Θεό όλους εκείνους που δέχονται αυτό το έργο της
εξιλέωσης, οι οποίοι αξιοποιούν τις χάρες που τους εξασφάλισε ο σταυρός και θέλουν
να επιστρέψουν στον Πατέρα τους, από τον οποίο αποσχίστηκαν εκούσια κάποτε.
Όλη η πορεία του ανθρώπου Ιησού ήταν γι’ αυτόν βασανιστική επειδή σε στιγμές
προφητικής όρασης έβλεπε ποιο θα ήταν το τέλος του. Έβλεπε εκ των προτέρων όλον
τον πόνο και η φρίκη που τον περίμεναν, χωρίς να μπορεί να τα απομακρύνει από
πάνω του, αφού ήταν αποφασισμένος να ολοκληρώσει αυτήν την πορεία, επειδή
αναγνώριζε παράλληλα ποιος ήταν ο τελικός στόχος: να απαλλάξει τους πεσμένους,
αδύναμους αδερφούς του από μια απροσμέτρητη ενοχή. Και το μέγεθος αυτής της
ενοχής του έδινε επίσης τη θέληση και τη δύναμη να πάει το δρόμο του ως το τέλος.
Και παρ’ όλα αυτά η τελευταία μέρα της επίγειας ζωής του ήταν τόσο πικρή, που
σχεδόν τον εγκατέλειψε η δύναμη και γι’ αυτό προσευχήθηκε: «Πατέρα, πάρε από
μένα το ποτήρι αυτό, ωστόσο να μη γίνει το δικό μου, αλλά το δικό Σου θέλημα!».
Και η αγάπη για τους αδερφούς του που δυστυχούσαν δεν έπαψε ούτε στιγμή να
επικρατεί, ώστε δυνάμει αυτής της αγάπης που τον πλημμύριζε, υποτάχθηκε στην
μοίρα του. Αλλά θα μπορούσε επίσης να αποφύγει αυτή τη μοίρα και γι’ αυτό
προσευχόταν όλο πιο θερμά να μην λυγίσει. Και όντως ήταν απερίγραπτα τα πάθη
που πέρασε πριν από τη σταύρωση ακόμη, πάθη τα οποία μπόρεσε να βαστάξει μόνο
και μόνο γιατί η αγάπη του ήταν τόσο δυνατή, τη χρησιμοποιούσε δε αποκλειστικά με
το σκοπό να αντέξει ως το τέλος. Γιατί έπρεπε να υποφέρει ως «άνθρωπος» παρ’ όλο
που κατοικούσε η Ίδια η Αγάπη μέσα του, αλλά συγκρατούσε τη δύναμή Της μέχρι
που αυτός είπε τα λόγια: «Το έργο τελείωσε!». Γι’ αυτό πρέπει να υπενθυμίζεται
διαρκώς στους ανθρώπους ο θάνατος του στο σταυρό για να μπορέσουν να
συνειδητοποιήσουν πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του Ιησού ως ανθρώπου.
Γιατί μοναχά ένα έργο αγάπης μπορούσε να εξιλεώσει την αμαρτία που είχε
διαπραχθεί κάποτε, δεδομένου ότι η αμαρτία εκείνη οφειλόταν ακριβώς στο γεγονός
ότι τα πνευματικά όντα είχαν εγκληματήσει απέναντι στην Αγάπη. Για το λόγο αυτό
κατέβηκε στη γη μια ψυχή από το Φως, αφού μόνο μια τέτοια ψυχή μπορούσε να
αναπτύξει έναν τόσο μεγάλο βαθμό αγάπης ούτως ώστε να μπορούσε ο Ίδιος ο Θεός
να εκδηλωθεί μέσα σ' αυτήν την ψυχή. Ο Θεός ήταν μέσα της με όλη του την
πληρότητα, συνεπώς ήταν η Ίδια η Αγάπη η οποία πραγματοποίησε αυτήν τη θυσία.
Αλλά ήταν παράλληλα και το έργο ενός ανθρώπου, ο οποίος μπορούσε να υποφέρει,
αφού ο Θεός σαν Θεός δεν μπορεί να υποφέρει.
Για το λόγο αυτό η θυσία του στο σταυρό είχε μια ιδιαίτερη σημασία και αυτό
πρέπει να αναγνωρισθεί εκούσια. Γιατί ναι μεν ο άνθρωπος Ιησούς προσέφερε τη

θυσία του για όλους τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του
μέλλοντος, αλλά είναι ο ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος καθορίζει εάν θα ισχύει και γι’
αυτόν η απαλλαγή από την τεράστια πρωταρχική ενοχή. Επομένως η στάση που
υιοθετεί απέναντι στον Ιησού Χριστό είναι το πιο σημαντικό απ’ όλα, δεδομένου ότι
η μακαριότητά του εξαρτάται από τη θέση που έχει απέναντι σ' Αυτόν και στο έργο
Του.
Γι’ αυτό, όσες φορές και αν σας το υπενθυμίζουν δεν φθάνει, ότι δηλαδή δεν
πρέπει να Τον αρνείσθε αλλά να αναγνωρίσετε Αυτόν και το έργο Του, εάν θέλετε να
ελευθερωθείτε από την πρωταρχική σας ενοχή και να μπορέσετε να περάσετε στο
βασίλειο του Φωτός μετά το θάνατο του σώματος.
Αμήν
Αρ. 2121

18.10.1941
Η ενανθρώπιση του Χριστού

Το πιο τεράστιο και φαινομενικά άλυτο πρόβλημα είναι η ενανθρώπιση του
Χριστού. Βέβαια άνθρωποι που δεν έχουν απολύτως καμία πίστη και συνεπώς ούτε
καμία πνευματική αναζήτηση, δεν θα ασχοληθούν καν με αυτό το πρόβλημα. Δεν
αισθάνονται να τους αγγίζει, αφού δεν αναγνωρίζουν τον Χριστό ούτε το λυτρωτικό
Του έργο. Το ότι ο Ίδιος ο Θεός κατέβηκε ανάμεσα στους ανθρώπους τους φαίνεται
αδιανόητο και αδύνατο επειδή δεν έχουν διεισδύσει στην οντότητα της αιώνιας
θεότητας εξαιτίας της ελλιπούς τους πίστης. Σε αυτούς τους ανθρώπους το πρόβλημα
δεν μπορεί να εξηγηθεί ούτε καν κατά προσέγγιση, διότι προκειμένου να καταλάβει
κανείς κάτι το πνευματικό, πρέπει να ερευνάει πνευματικά, η μια πνευματική
εξήγηση δε, προϋποθέτει την άλλη...
Ο άνθρωπος ως άνθρωπος δεν είναι μόνο ένα πλάσμα το οποίο γεμίζει με ζωή τη
γη, πρόκειται για ένα πνεύμα που εμπερικλείεται σε μια εξωτερική μορφή, το σώμα,
αποτελεί δηλαδή ένα ον το οποίο ενσαρκώθηκε μέσα σ’ ένα περίβλημα, στο οποίο η
θέληση του Θεού έδωσε αυτήν ακριβώς τη μορφή του ανθρώπου. Επομένως ο Θεός
φρόντισε να προκύψει η εξωτερική μορφή βάσει κάποιων διαδικασιών οι οποίες
υπόκεινται επίσης στο θεϊκό Νόμο της φύσης. Οι άνθρωποι ενεργούν σύμφωνα με τον
τρόπο που θέλει ο Θεός, προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα εξωτερική μορφή, ο
δε Θεός ζωντανεύει αυτή την εξωτερική μορφή με την ψυχή, δίνοντάς της οντότητα
και μόνο τότε πλέον ο άνθρωπος είναι ένα ζωντανό πλάσμα. Στην ψυχή του
ανθρώπου εμφυτεύεται πάλι ένας σπινθήρας από το θεϊκό Πνεύμα Αγάπης, ο οποίος
ωστόσο δεν μπορεί να εκδηλωθεί στον καθένα, εάν η ψυχή του δεν καταφέρει
προηγούμενα να τον αφυπνίσει.
Γιατί το πνεύμα παραμένει αδρανές μέσα στον άνθρωπο όσο η ψυχή το αφήνει να
βρίσκεται σε κατάσταση λήθης. Για να μπορέσει να αφυπνιστεί πρέπει η ψυχή να
αναπτύξει δραστηριότητες με αγάπη. Όταν όμως αφυπνισθεί, πια ο πνευματικός
σπινθήρας στον άνθρωπο, τότε τον ωθεί ακατάπαυστα προς το Πνεύμα, από το οποίο
προέρχεται... αποζητάει να επιστρέψει στο πνευματικό Βασίλειο... στον Θεό, γιατί
είναι και αυτός δύναμη, είναι πνεύμα από το Πνεύμα του Θεού...
Για όσο διάστημα όμως χρειάζεται να παραμείνει μέσα στο ανθρώπινο
περίβλημα, ψάχνει να συνδεθεί με τα πνεύματα που υπάρχουν γύρω του προκειμένου
να δυναμώσει, πράγμα που πετυχαίνει με το να αφομοιώνει διαρκώς πνευματικά
στοιχεία και έτσι αυξάνει την ροή θείας αγάπης την οποία δέχεται. Αυτό είναι όμως
δυνατό μόνο όταν η ψυχή έχει αποφασίσει να δρα με αγάπη, γιατί η αγάπη είναι που
δίνει ελευθερία στο πνεύμα, την οποία το πνεύμα εκμεταλλεύεται για να συνδεθεί με
την πνευματική δύναμη.

Όμως η πνευματική δύναμη είναι ο Θεός. Επομένως η εξωτερική μορφή, δηλ. το
σώμα του ανθρώπου, μπορεί να γίνει τόπος όπου κατοικεί η θεία Δύναμη σε μια
μάλιστα ασύλληπτη έκταση όταν η ψυχή του έχει αυτοδιαμορφωθεί σε ουσία αγάπης,
ενισχύοντας έτσι τη δράση του πνεύματος. Μπορεί τότε να δεχτεί μέσα του τον Θεό,
να διαποτισθεί επομένως ολοκληρωτικά από το πνεύμα του Θεού, και αυτό είναι το
υπέρτατο που μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος πάνω στη γη μέσω της θέλησής του.
Μια τόσο λοιπόν ισχυρή θέληση κατείχε ο άνθρωπος Ιησούς...
Η ισχύς της θέλησής Του και η υπερμεγέθης αγάπη Του ενώθηκαν και έτσι η
ψυχή Του άφησε ελεύθερο το πνεύμα που έκλεινε μέσα Του. Ο άνθρωπος Ιησούς
έκανε μοναχά ότι Του υπαγόρευε η αγάπη, και αντιστεκόταν απέναντι στο παραμικρό
δείγμα αστοργίας. Σαν αποτέλεσμα ο θεϊκός πνευματικός σπινθήρας μέσα του
δραστηριοποιήθηκε και έτσι συνδέθηκε με το πνεύμα έξω από τον εαυτό του... Το
ρεύμα της θεϊκής αγάπης έρρεε πλέον ασταμάτητα προς Αυτόν, η Δύναμη από τον
Θεό, το Πνεύμα Του... Τον πλημμύριζε, και επειδή στη ζωή Του έκανε αδιάκοπα τα
πάντα από αγάπη, συνδεόταν όλο πιο στενά με τον Θεό, ο Οποίος είναι παρών σε
κάθε έργο που γίνεται με αγάπη.
Η σοφία και η δύναμή Του, οι οποίες εκφράστηκαν στη διδασκαλία και τα
θαύματα που έκανε, ήταν ενέργεια του θείου Πνεύματος. Το Πνεύμα του Θεού που
ήταν μέσα Του με όλη Του την πληρότητα κατεύθυνε όλα τα βήματά Του, τις πράξεις
και τα λόγια Του... Ο Ιησούς ήταν ο άνθρωπος που είχε γίνει αγάπη... Η αγάπη όμως
είναι ο Θεός... Ο άνθρωπος Ιησούς είχε γίνει επομένως τέλειος, όπως ο Πατέρας Του
στον Ουρανό. Η εξωτερική μορφή είχε γίνει ένας υποδοχέας για την ίδια τη θεία
Αγάπη, ο πνευματικός σπινθήρας είχε μεταβληθεί σε μια τεράστια φλόγα, η οποία δεν
μπορούσε να σβήσει πια. Και τότε πλέον η δράση του ανθρώπου Ιησού ήταν
αποκλειστικά και συνεχώς αγάπη διότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στενά δεμένος
με την Ίδια την Αγάπη του Θεού, λαμβάνει ασταμάτητα αγάπη και δίνει αγάπη... Ο
Ιησούς ήταν άνθρωπος αλλά περιέλαβε μέσα στο ανθρώπινο σώμα Του την αιώνια
Θεότητα... Ή με άλλα λόγια, ο Ίδιος ο Θεός ενσαρκώθηκε μέσα σ’ έναν άνθρωπο...
Κατέβηκε ως τη γη και επέλεξε μια εξωτερική μορφή, η οποία δέχτηκε πρόθυμα μέσα
της το πνεύμα της Αγάπης, δηλαδή κατάφερε να αφυπνίσει το θείο πνευματικό
σπινθήρα χάρη στην αγάπη της, ώστε με αυτόν τον τρόπο επέτρεψε στον Θεό, που
είναι η ίδια η Αγάπη, να μπει μέσα της.
Ο Θεός γνώριζε βέβαια από αιωνιότητες τη σθεναρή θέληση και την υπέρμετρη
αγάπη αυτού του ανθρώπου και αυτό Τον ώθησε να τον επιλέξει για να σώσει την
ανθρωπότητα. Γιατί το έργο της λύτρωσης έπρεπε να το πραγματοποιήσει ένας
άνθρωπος που με την αγάπη του θα επωμιζόταν όλα τα πάθη, ένας άνθρωπος ο
οποίος χάρη στη μεγάλη του αγάπη είχε τελειοποιηθεί και είχε γίνει Θεός και
άνθρωπος σε ένα... Το βασανισμό και τα μαρτύρια του θανάτου στο σταυρό τα
πέρασε ο άνθρωπος Ιησούς για όλη την ανθρωπότητα... Αλλά ο Ίδιος ο Θεός ήταν
που ενσαρκώθηκε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο, η αιώνια θεία Αγάπη Του κατέκλυσε
και κατοίκησε μέσα Του, με σκοπό να δράσει μέσω Αυτού για ολόκληρη την
ανθρωπότητα...
Αμήν
Αρ. 5215

21.9.1951
Η Αγάπη είναι που πραγματοποίησε το έργο της εξιλέωσης

Εγώ πέθανα για σας στο σταυρό. Η Αγάπη Μου για σας που δεν είχε όρια, μέσα
στον άνθρωπο Ιησού έφθασε σε μια τέτοια δύναμη, ώστε είχε σαν αποτέλεσμα τη
θεοποίηση της ψυχής του, χάρη στην οποία ανυψώθηκε πάνω από την ανθρώπινη

εγκόσμια σφαίρα και έγινε ένα μαζί Μου... Μοναχά μια τόσο δυνατή Αγάπη ήταν σε
θέση να θυσιαστεί στο σταυρό, γιατί αλλιώς σαν απλός άνθρωπος δεν θα είχε αντέξει
ως το τέλος, εάν δεν τον ενίσχυε η Αγάπη με τη δύναμή της. Ο Ιησούς πέθανε ως
άνθρωπος, αλλά ήμουν Εγώ ο Ίδιος που θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό, γιατί ο
άνθρωπος Ιησούς παρέμεινε συνεχώς μέσα στην Αγάπη, μέχρι που παρέδωσε το
πνεύμα του...
Η Αγάπη επομένως ήταν εκείνη που πρόσφερε τη θυσία αυτή και η Αγάπη ήμουν
Εγώ ο Ίδιος... Πρόκειται για ένα μυστήριο το οποίο θα παραμείνει τέτοιο, όσο
υπάρχει η γη και σεις οι άνθρωποι κρίνετε με τις επίγειες αντιλήψεις σας το έργο της
εξιλέωσης. Ο άνθρωπος Ιησούς πέθανε πάνω στο σταυρό... αλλά Εγώ ο Ίδιος ήρθα
στη γη για να σας λυτρώσω... Εδώ πρόκειται για μια φαινομενική αντίφαση και
ωστόσο είναι η αλήθεια, η οποία παραμένει ακατανόητη όσο δεν μπορείτε να
κατανοήσετε ότι Εγώ ο Ίδιος είμαι η Αγάπη... Ότι η αγάπη είναι η θεμελιακή
υπόσταση της αιώνιας Θεότητας και ότι επομένως η Αγάπη έφερε σε πέρας το έργο
αυτό που είχε σκοπό να απαλλάξει την ανθρωπότητα από το βάρος της ενοχής για την
πρώτη της πτώση.
Η Αγάπη επομένως ήταν μέσα στον άνθρωπο Ιησού, κατά συνέπεια στο σταυρό
επάνω πέθανε ένας άνθρωπος... Το ότι δεν πέθανε ήδη πιο πριν από τα υπέρογκα
μαρτύρια απέδειξε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε γίνει ήδη Θεός... Η αγάπη του για την
ανθρωπότητα ήταν τόσο βαθιά, ώστε ήθελε να υποφέρει για να μπορέσει να την
βοηθήσει... Πέρασε τέτοια υπέρογκα πάθη, που μόνον αυτά θ' αρκούσαν να φέρουν
το θάνατο σ’ ένα ανθρώπινο σώμα. Αλλά η δύναμη της αγάπης του κρατούσε το
σώμα αυτό στη ζωή, μέχρι που το ανύψωσαν οι εχθροί του καρφώνοντάς το στο
σταυρό για να φθάσει έτσι στην αποκορύφωση του μαρτυρίου του. Άφησε με τη
θέλησή του τους ανθρώπους να διαπράξουν αυτές τις αναίσχυντες πράξεις στις οποίες
τους υπέθαλπε ο αντίμαχος Μου, γιατί ήθελε να δείξει και σ’ εκείνον επίσης ότι η
εξουσία ενός γιου του Θεού ξεπερνούσε τα όρια του θανάτου και ότι ήταν κυρίαρχος
ακόμη και πάνω στο θάνατο...
Έπρεπε δε να μάθει όλη η ανθρωπότητα για το θάνατο του, εάν θέλει να
λυτρωθεί. Μέσω της αγάπης του ήταν δεμένος μέχρι τέλους με Μένα, τον Πατέρα,
αλλά η ψυχή του μέσα στο φόβο της δεν Με αναγνώριζε πια, Με αναζητούσε έξω
από τον εαυτό της και αυτός ήταν ο λόγος που ο Ιησούς φώναξε εκείνα τα λόγια:
«Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;». Η πανίσχυρη Θεότητα είχε απλά
αποτραβηχτεί, ωστόσο η Αγάπη ήταν και παρέμεινε μέσα του...
Βέβαια η Αγάπη ήταν κατ’ ουσία και δύναμη, αλλά ο Ιησούς δεν χρησιμοποίησε
αυτήν τη δύναμη για να εμποδίσει τη σταύρωσή του, παρά αντίθετα για να μπορέσει
να τη βιώσει. Γιατί ήθελε να τη βιώσει ως το τέλος για να Με υπηρετήσει ως
άνθρωπος και επίσης για να εξιλεώσει με τα πάθη του τους συνανθρώπους του. Για το
λόγο αυτό υπέφερε συνειδητά και πέθανε επίσης συνειδητά, γι’ αυτό Μου ζήτησε να
δείξω επιείκεια στους βασανιστές του και με πλήρη συνείδηση είπε τα λόγια:
«Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου...»
Διατήρησε αδιάρρηκτο το δεσμό με Μένα, δεδομένου ότι δεν μπορούσε να
χωριστεί πια από Εκείνον, με τον Οποίο είχε γίνει ένα μέσω της αγάπης… Και γι’
αυτό Εγώ ήμουν εκείνος και εκείνος ήταν Εγώ, δεν υπήρχε κανένας διχασμός
ανάμεσά μας, μια και τον γέμιζε ολοκληρωτικά η Αγάπη, η πεμπτουσία του Είναι
Μου, επομένως υποχρεωτικά ήμουνα και Εγώ μαζί του και μέσα του παρ’ όλο που
σαν Δύναμη παρέμεινα αδρανής, μέχρι που ο άνθρωπος Ιησούς τελείωσε το έργο του.
Αυτός και Εγώ είμαστε ένα και όποιος βλέπει εκείνον, βλέπει τον Πατέρα, γιατί ο
Πατέρας είναι η Αγάπη και η δε Αγάπη ήταν μέσα στον Υιό... Αλλά η Αγάπη δεν
μπορούσε να πεθάνει και έτσι την τρίτη μέρα αναστήθηκε πάλι ζωντανεύοντας επίσης
το σώμα, το οποίο είχε πνευματοποιηθεί πλήρως από τα πάθη που πέρασε ο Ιησούς,
ώστε δεν χρειαζόταν να εξελιχθεί παραπέρα πάνω στη γη. Με αυτόν τον τρόπο
λοιπόν η Αγάπη νίκησε το θάνατο... ο θεϊκός ειρηνοποιός και Σωτήρας νίκησε τον

Σατανά... το Φως διαπέρασε το σκοτάδι και ελευθερώθηκε ο δρόμος για το αιώνιο
Φως...
Αμήν
Αρ.8185

24.5.1962

Η θυσία του Ιησού δεν έπρεπε να εξαναγκάσει την ανθρωπότητα να τον πιστέψει
Ούτε η θυσία Μου στο σταυρό δεν έπρεπε να αναγκάσει τους ανθρώπους να
πιστέψουν ότι ήταν η Θεότητα που βρισκόταν μέσα στον άνθρωπο Ιησού... Διότι παρ’
όλο που ήταν η Ίδια η Αγάπη που είχε προσφέρει αυτήν τη θυσία, παρ’ όλο που Εγώ
ο Ίδιος ήμουνα μέσα του ως το θάνατο του, για το λόγο ότι είχε ενωθεί πλήρως μαζί
Μου, ωστόσο η «Θεότητα» αποτραβήχτηκε μέσα του, πράγμα που σημαίνει ότι
υπέφερε και πέθανε ως άνθρωπος, δίχως να κάνει χρήση της Δύναμης που κατείχε
χάρη στην ένωσή του μαζί Μου...
Ως άνθρωπος ήταν που πέρασε όλους τους βασανισμούς και τους πόνους για να
απαλλάξει όλην την ανθρωπότητα από την τεράστια ενοχή που τη βάραινε ... Γι’ αυτό
επομένως έπρεπε ο θάνατος στο σταυρό να συμβεί εντελώς ανθρώπινα επειδή δεν
έπρεπε να πιστέψει με τη βία κανένας και οποιοδήποτε ασυνήθιστο φαινόμενο θα
σήμαινε ότι ο καθένας θα αναγκαζόταν να πιστέψει. Βέβαια αρκετούς ανθρώπους
τους είχε καταλάβει μια ανησυχία λόγω της εκτέλεσης στο σταυρό, ορισμένοι πάλι
είχαν συγκινηθεί ή θλιβεί για την καταδίκη ενός ανθρώπου τον οποίο θεωρούσαν
αθώο...
Ωστόσο δεν υπήρχε η παραμικρή απόδειξη ότι επρόκειτο για μια θυσία την οποία
πραγματοποίησε η Ίδια η Θεότητα μέσα στον άνθρωπο Ιησού. Κι αυτό έπρεπε να
γίνει έτσι γιατί έπρεπε ο καθένας που θ’ αποδεχόταν τις χάρες που εξασφάλισε το
έργο του εξιλασμού, να το κάνει εντελώς ελεύθερα και αβίαστα. Γιατί ο μόνος τρόπος
για να απαλειφθεί η ενοχή που είχε προκληθεί με την πρωταρχική πτώση των
πνευμάτων, ήταν να αφοσιωθεί κανείς εθελοντικά στον Ιησού αναγνωρίζοντάς Τον
συνάμα ως τον Υιό του Θεού και τον Ελευθερωτή του κόσμου, μέσα στον οποίο είχε
πάρει σάρκα η Ίδια η Αιώνια Θεότητα.
Κανένας δεν πρέπει να εκβιάζεται να πιστέψει, πρέπει να εναπόκειται ελεύθερα
στον κάθε άνθρωπο να αναγνωρίσει αν θέλει τον Ιησού Χριστό ως Ελευθερωτή του
κόσμου και να κάνει χρήση της χάρης που σήμαινε η θυσία Του. Για το λόγο αυτό
άλλωστε ο θάνατος του Ιησού απετέλεσε ένα τελείως ανθρώπινο γεγονός το οποίο
δεν είχε καμία επίδραση που θα μπορούσε να επιβάλλει την πίστη πάνω στους
ανθρώπους που ήταν παρόντες την ώρα του θανάτου Του ή τον πληροφορήθηκαν
αργότερα...
Έτσι λοιπόν το λυτρωτικό έργο του Ιησού παραμένει για όλους τους ανθρώπους
ένα ζήτημα το οποίο μπορούν να πιστέψουν ή και να αμφισβητήσουν, δεδομένου ότι
για να έχει κανείς σωστή αντίληψη πρέπει η ψυχή του να έχει κάνει κάποια πρόοδο,
να έχει δηλαδή ήδη στραφεί προς Εμένα, οπότε θα μπορεί να Με αναγνωρίσει και στο
πρόσωπο του Ιησού Χριστού.
Ένας άνθρωπος που είναι ακόμη ολοκληρωτικά κάτω από την εξουσία του
αντιμάχου Μου, δεν πρόκειται ποτέ να πιστέψει στην απελευθερωτική δράση του
Ιησού Χριστού, όσο πιστά στην αλήθεια και αν του την περιγράψουν... Γιατί ένας
τέτοιος άνθρωπος δεν θέλει να πιστέψει, επειδή τον επηρεάζει ακόμη ο αντίμαχος, ο
οποίος κάνει τα πάντα για να τον εμποδίσει να σωθεί από τον Ιησού Χριστό. Κι
ωστόσο οι άνθρωποι μπορούν να πεισθούν και να πιστέψουν σ’ Αυτόν, εάν δώσουν
στο Πνεύμα Μου τη δυνατότητα να τους διδάξει, με την προϋπόθεση ότι ζουν με
αγάπη σ' αρμονία με το Θέλημά Μου, γεγονός που Μου επιτρέπει να επιδράσω μέσω

των σκέψεών τους. Σ’ αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχουν εξωτερικές αποδείξεις που
να πείθουν τον άνθρωπο ότι είναι όντως αλήθεια το έργο αυτό που προήλθε από την
ευσπλαχνία του Θεού. Απλά οι σκέψεις του καθοδηγούνται προς την αλήθεια, έτσι
ώστε καταλαβαίνει από μόνος του τον αλληλοσχετισμό και την αιτία των γεγονότων
αναφορικά με το σταυρικό θάνατο, οπότε μπορεί να πιστέψει και χωρίς αποδείξεις. Η
οποιαδήποτε απόδειξη είναι και παραμένει ένα μέσο που αναγκάζει τον άνθρωπο να
πιστέψει. Αλλά ο μόνος αποφασιστικός παράγοντας στην επίγεια ζωή είναι η
ελεύθερη δοκιμασία της θέλησης και συνεπώς οι άνθρωποι πρέπει να αποφασίσουν
ελεύθερα αν θα δεχθούν και αν θα αναγνωρίσουν τον Ιησού και τη θυσία Του...
Κανένας άνθρωπος δεν πιέζεται με κανέναν τρόπο να αποδειχτεί κάτι και επομένως
όλα τα γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται με όλη την αλήθεια, όπως συνέβηκαν
πραγματικά: δηλαδή ως η ιστορία ενός «εγκληματία» ο οποίος καταδικάστηκε σε
έναν επαίσχυντο θάνατο, να πεθάνει στο σταυρό.
Είναι αλήθεια ότι ο Ιησούς θα μπορούσε να είχε αποφύγει αυτόν το θάνατο με τη
δύναμη που είχε στη διάθεσή Του χάρη στην πλήρη ένωσή Του μαζί Μου.... Όμως
δεν την χρησιμοποιούσε πια γιατί ήθελε να υποφέρει εντελώς ανίσχυρος ως το
θάνατο, προκειμένου να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεφύγουν από την απελπιστική
τους κατάσταση, από την οποία δεν θα είχαν μπορέσει να ελευθερωθούν από μόνοι
τους.... Ο Ιησούς όμως μπορούσε να τους βοηθήσει να βρουν την ελευθερία, εκείνος
είχε τη δυνατότητα να ελευθερώσει το δρόμο προς τον Πατέρα ανοίγοντάς τους
διάπλατα την πύλη για το φωτεινό Βασίλειο. Αλλά μόνο με την προϋπόθεση ότι θα
επωμιζόταν μια τεράστια ενοχή και θα πήγαινε μ' αυτήν ως το σταυρό αντέχοντας
τέτοια βάσανα, που σχεδόν κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να βαστάξει, εάν δεν
του έδινε επί τούτου τη δύναμη γι’ αυτό η Αγάπη, η οποία Αγάπη ήμουν πάλι Εγώ...
Ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή του τη δύναμη για να απαλλαγεί από τα
βάσανά του, αλλά αντίθετα, για να μπορέσει να αντέξει τα μαρτύρια και τον
πικρότατο θάνατο στο σταυρό... Γιατί ήθελε να ελευθερώσει την ανθρωπότητα από
την ανομία και από το θάνατο... Κι ήταν κατανοητό ότι ακόμη και οι δικοί Μου
αμφέβαλαν για Μένα, αφού Με είδαν ξαφνικά απογυμνωμένο από όλη την ισχύ Μου,
καθώς έβλεπαν πως Με μεταχειρίζονταν και Εγώ δεν αντιστεκόμουν
χρησιμοποιώντας τη δύναμη εκείνη που είχαν επανειλημμένα στο παρελθόν
διαπιστώσει ότι είχα...
Τότε όμως δεν θα είχε ολοκληρωθεί η εξιλέωση στο σταυρό και επιπλέον το
πέρασμά Μου ως άνθρωπος από τη γη θα είχε γίνει μάταια. Γιατί οι άνθρωποι, παρά
τις διδασκαλίες και τις οδηγίες Μου, θα είχαν παραμείνει αδύναμοι απέναντι στον
εχθρό Μου. Διότι η αδυναμία αυτή οφειλόταν στην ενοχή που δεν είχε εξαλειφθεί,
ήταν το φορτίο που βάραινε την ανθρωπότητα και που δεν μπορούσε να το
αποτινάξει με τις δικές της δυνάμεις. Και για να δυναμώσω τη θέλησή της πέθανα
Εγώ στο σταυρό, για να ενισχύσω τη θέλησή της σήκωσα στις πλάτες Μου το
υπέρογκο βάρος της αμαρτίας και εξόφλησα το χρέος της με την πιο οδυνηρή πράξη
ευσπλαχνίας που έχει γίνει ποτέ σ' αυτή τη γη ή που θα γίνει στο μέλλον.
Πέθανα για όλους τους ανθρώπους του παρελθόντος, του παρόντος και του
μέλλοντος, ωστόσο ο καθένας χωριστά πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχτεί
εθελοντικά αυτό το έργο Μου για τη λύτρωσή του. Γιατί τότε αναγνωρίζει και Μένα
τον Ίδιο, Τον Οποίο αρνήθηκε ν’ αναγνωρίσει κάποτε και αυτός ήταν ο λόγος που
έπεσε σε απύθμενα βάθη...
Αμήν
Αρ. 7758

28.11.1960
Τι σημαίνει: «Διψώ!»

Διψώ για την αγάπη σας και όταν αναλογίζεστε αυτό που εννοούσα στο σταυρό
λέγοντας: «Διψώ!», τότε να ξέρετε ότι δεν επρόκειτο απλά για μια σωματική
επιθυμία, παρά ότι η ψυχή Μου διψούσε για την αγάπη των πλασμάτων Μου. Γιατί
εκδηλωνόταν πλέον η «Θεότητα» μέσα στον άνθρωπο Ιησού, αφού τώρα το έργο του
είχε τελειώσει και περίμενα μόνο το θάνατο πια κρεμασμένος στο σταυρό.
Διψούσα για την αγάπη σας, αυτή που θα έπρεπε να σας ξαναφέρει σε Μένα,
αφού τώρα είχα πληρώσει για τη δική σας ενοχή. Γιατί ήταν απαραίτητο να
ξαναζωντανέψετε πρώτα μέσα σας την αγάπη ώστε να συνειδητοποιήσετε και να
αναγνωρίσετε ότι ήμουν Εγώ ο Ίδιος μέσα στον Ιησού Χριστό. Έτσι μόνο θα
γνωρίζατε για ποιο λόγο είχε γίνει αυτό το απελευθερωτικό έργο, γιατί μοναχά η
αγάπη μπορούσε να σας διαθέσει αυτήν τη γνώση, με την αγάπη μόνο μπορούσατε να
αναγνωρίσετε ποιος είμαι.
Αυτά τα λόγια στο σταυρό τα είπε ο «άνθρωπος» Ιησούς, αλλά ήταν ήδη πια
ενωμένος μαζί Μου και επομένως ήταν λόγια του Θεού αυτά που αναδύθηκαν από το
βασανισμένο σώμα. Και τα λόγια αυτά είχαν την έννοια που σας εξήγησα, ότι δηλαδή
η Θεότητα λαχταρούσε να έχει την αγάπη των πλασμάτων Της. Ο άνθρωπος Ιησούς
δεν ήξερε ότι είχε προφέρει αυτά τα λόγια, Εγώ δε εκφράστηκα έτσι ώστε οι
άνθρωποι να καταλάβουν μόνο τη φυσική σημασία των λέξεων. Γιατί δεν θα είχαν
συλλάβει το πώς η Θεότητα μπορούσε να επιτρέψει τέτοια υπεράνθρωπα μαρτύρια.
Όμως αυτά ακριβώς ήταν ο εξιλασμός για την πρωταρχική αμαρτία των ανθρώπων,
εξαιτίας της οποίας είχα κατέβει στη γη.
Ο λόγος που οι άνθρωποι ήταν τόσο ένοχοι, ήταν επειδή είχαν κάποτε αποκρούσει
την Αγάπη Μου με αποτέλεσμα να γίνουν οι ίδιοι χωρίς αγάπη. Εγώ λοιπόν
επιθυμούσα να έχω την αγάπη εκείνων των πλασμάτων και αυτήν την αγάπη Μου την
έφερε πίσω ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό, εφόσον βέβαια τα ίδια τα πλάσματα
ήταν πρόθυμα να το κάνουν. Αλλά για να υπάρχει μια τέτοια προθυμία, πρέπει να
υπάρχει αγάπη. Εάν οι άνθρωποι Μου έδιναν την αγάπη τους σήμαινε ότι επέστρεφαν
εθελοντικά σε Μένα, πράγμα που μπορούσαν πλέον να κάνουν, αφού το έργο της
συμφιλίωσης Θεού και ανθρώπων είχε ολοκληρωθεί. Εάν λοιπόν δώσετε προσοχή
στα λόγια του Ιησού στο σταυρό, τότε θα πρέπει να σας σπρώξει η αγάπη την οποία
ήθελε να κατακτήσει κοντά του, και έτσι δίνετε σε Μένα την αγάπη σας την οποία
λαχταρώ από τον καιρό της απομάκρυνσής σας από κοντά Μου.
Γιατί ήταν η «Αγάπη» που σας δημιούργησε, ήταν η «Αγάπη» που έβαλε σε
δοκιμασία τη θέλησή σας, επειδή οφείλατε να γίνετε κάτι «μεγαλύτερο» από αυτό
που μπορούσα να «δημιουργήσω» Εγώ, έπρεπε δηλαδή να γίνετε «παιδιά» Μου και
να μη μείνετε απλά δημιουργήματά Μου. Η Αγάπη Μου κατέβηκε μαζί σας ως το πιο
χαμηλό σημείο προκειμένου να σας βοηθήσει να ξανανέβετε επάνω και η Αγάπη Μου
πραγματοποίησε για σας το έργο της συμφιλίωσης και της λύτρωσης. Και το μόνο
που έπρεπε να κάνετε γι’ αυτό ήταν να Μου χαρίσετε την δική σας αγάπη, έπρεπε να
Μ’ αγαπάτε με όλη τη λατρεία που μόνο ένα παιδί μπορεί να νιώσει για τον πατέρα
του.
Τη στιγμή που έδωσα για σας τη ζωή Μου στο σταυρό, απαλείφθηκε και η ενοχή
σας, ώστε έγινε έτσι δυνατή πλέον η επιστροφή κοντά Μου. Η θυσία Μου, που έγινε
από αγάπη, μπορούσε να ξυπνήσει και μέσα σας την αγάπη. Τη θυσία Μου
μπορούσατε να την κατανοήσετε δε, γιατί δεν σας κρατούσε πια δέσμιους το σκοτάδι,
αφού Εγώ σας είχα φέρει το «Φως»: τη θεϊκή Μου διδασκαλία αγάπης, η οποία
δείχνει ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί σε Μένα. Και ακολουθήσετε αυτή τη
διδασκαλία, η ύπαρξή σας μεταμορφώνεται και πάλι σε αγάπη, χάρη στην οποία
μπορείτε να ενωθείτε οριστικά μαζί Μου, ώστε έτσι αποκτώ και Εγώ ξανά την αγάπη
σας που λαχταρούσα πάντα.
Αμήν

Αρ. 7764

4/5.12.1960
Τα τελευταία λόγια του Ιησού στο σταυρό

Θέλησή Μου είναι να σας δίνω πάντα ό,τι επιθυμείτε. Αρκεί μόνο να ακούτε τη
φωνή που μιλάει μέσα σας και αυτή θα σας διδάσκει σύμφωνα με την αλήθεια, γιατί
θέλω να γνωρίζετε την αλήθεια και να αποκτήσετε μια σαφή εικόνα γύρω απ’ αυτό το
γεγονός: Ο θάνατος Μου στο σταυρό σας έκανε ελεύθερους και απάλειψε την ενοχή
από την πρώτη σας πτώση.
Ως άνθρωπος Ιησούς σήκωσα πάνω Μου τα πιο μεγάλα μαρτύρια και πέθανα με
τον πιο πικρό θάνατο. Επειδή ως «Θεός» δεν μπορούσα να υποφέρω, γι’ αυτό
κατοίκησα μέσα στο σώμα, δηλαδή το περίβλημα, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε την
ικανότητα να υποφέρει. Κι αυτός ο άνθρωπος είχε επίσης τη θέληση να υποφέρει για
τους συνανθρώπους του, θέλοντας να δώσει την ικανοποίηση που απαιτούσε η
Δικαιοσύνη Μου ώστε να ελευθερωθεί έτσι ο δρόμος που φέρνει σε Μένα. Αλλά την
απόφασή του την είχε πάρει βέβαια ελεύθερα.
Δεν ήταν η Θεότητα που ήταν μέσα του που τον παρακίνησε σε αυτήν τη θυσία
που ήθελε να Μου προσφέρει, παρ’ όλο που η Αγάπη - δηλαδή Εγώ ο Ίδιος - ήταν η
αιτία να επιδείξει αυτήν την θέληση. Ωστόσο Εγώ ο Ίδιος δεν ασκώ κανενός είδους
βία πάνω στη θέληση ενός ανθρώπου, ούτε και η Αγάπη Μου πιέζει κανέναν. Αλλά
όποιος έχει αγάπη δεν μπορεί έτσι ή αλλιώς να μην την αφήνει να ακτινοβολεί. Έτσι
λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς ακτινοβολούσε επίσης αγάπη και μόνη του επιθυμία ήταν
να κάνει την ανθρωπότητα ευτυχισμένη με αυτήν την αγάπη. Ήθελε με άλλα λόγια
πάντα αυτό μοναχά που θα βοηθούσε τους συνανθρώπους του να βρουν τη
μακαριότητα.
Η θέληση του ανθρώπου Ιησού ήταν ελεύθερη. Εντούτοις είχε υποταχθεί
απολύτως σε Μένα και στη δική Μου θέληση. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η θέλησή
του δεν μπορούσε να έχει άλλον προσανατολισμό από το δικό Μου. Γιατί η αγάπη
μέσα του ήταν τόσο δυνατή, ώστε είχε ενωθεί με την Αιώνια Αγάπη, η Οποία βέβαια
ήμουν Εγώ. Ήμουν επομένως Εγώ ο Ίδιος μέσα του και Εγώ ο Ίδιος πραγματοποίησα
μέσα από εκείνον το έργο της λύτρωσης. Και παρ’ όλα αυτά την τελευταία απόφαση
έπρεπε να την πάρει ο άνθρωπος Ιησούς μόνος του, όταν πέρασε πια στο πιο δύσκολο
μέρος της πορείας του, στο δρόμο προς το σταυρό. Και μολονότι Εγώ ως Αιώνια
Αγάπη ήμουνα μέσα του, το θείο Μου Πνεύμα αποτραβήχτηκε βαθιά μέσα του, με
άλλα λόγια η Αγάπη -το Πνεύμα- δεν τον ωθούσε πια να κάνει ό,τι έκανε. Το Πνεύμα
Μου έμεινε αδρανές και άφησε τον άνθρωπο Ιησού φαινομενικά μόνο του στον
αγώνα του. Κι αυτό ήταν το πιο δύσκολο απ’ όλα, ότι δηλ. ο άνθρωπος Ιησούς ένιωθε
μόνος του μέσα στην αγωνία του και εντούτοις βάδιζε το δρόμο του ως το τέλος.
Μόνος του δεν ήταν βέβαια, διότι σε όλη την αιωνιότητα δεν θα μπορούσα να
χωριστώ πια απ’ αυτόν, αφού είχε γίνει ένα με Μένα. Όμως δεν εκδηλωνόμουν πλέον
καθόλου, γιατί προκειμένου να εξιλεωθεί η πρωταρχική αμαρτία της πτώσης ήταν
απαραίτητο να καταβληθεί ένα υπέρογκο τίμημα σε πόνο και πάθη, το οποίο ο
άνθρωπος Ιησούς δέχτηκε πρόθυμα να καταβάλλει και γι’ αυτό η εξιλεαστική του
θυσία ήταν η μεγαλύτερη πράξη συμπόνιας και αγάπης που έγινε ποτέ στη γη. Τα δε
μαρτύρια αυτά κράτησαν ως το θάνατο του στο σταυρό και τον έκαναν να φωνάξει τα
λόγια: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;»
Εγώ βέβαια ήμουνα μέσα του, χωρίς όμως να δρω φανερά. Ήταν μόνο το σώμα
που υπέφερε, ώσπου η ψυχή του Με αναγνώρισε πάλι τη στιγμή που φώναξε:
«Τελείωσε!» και «Πατέρα, στα χέρια Σου παραδίδω το πνεύμα μου!». Το σώμα
υπέφερε μέχρι το τέλος, Εγώ δε ήμουν υποχρεωμένος να αποτραβηχτώ βαθιά μέσα
του εκείνες τις ώρες, γιατί ειδαλλιώς η ήδη πνευματοποιημένη ψυχή του θα είχε κάνει

και το σώμα του αναίσθητο απέναντι στον πόνο, δεδομένου ότι το Πνεύμα που
προέρχεται από Μένα, δεν μπορεί να υποφέρει.
Ο άνθρωπος Ιησούς λοιπόν είχε ήδη πετύχει την πνευματοποίηση της ψυχής και
του σώματος του χάρη στον τρόπο της ζωής του στη γη. Αλλά σκοπός και στόχος της
επίγειας πορείας του ήταν να εξαλείψει την ενοχή της πτώσης των ανθρώπων από το
Θεό και το πνευματικό βασίλειο. Κι αυτή η τεράστια αμαρτία απαιτούσε έναν
υπέρμετρο βαθμό παθών και πόνων για να εξιλεωθεί. Γι’ αυτόν το λόγο η «Θεότητα»
αποσύρθηκε μέσα στον «άνθρωπο» Ιησού και αφού ο ίδιος ο Ιησούς το ήθελε έτσι,
τον παρέδωσε στους βασανιστές του οι οποίοι έκαναν πραγματικά ό,τι πιο επαίσχυντο
μπορούσαν κατ’ εντολή του αντιπάλου Μου.
Γιατί η ψυχή του είχε προσφερθεί από μόνη της να κατέβει στη γη για να
προσφέρει αυτήν την εξιλαστήρια θυσία για τους έκπτωτους αδερφούς της. Είχε
προσφερθεί να περιβληθεί με τη σάρκα, με σκοπό να υποβληθεί ακριβώς σε όλα αυτά
τα μαρτύρια και τα πάθη, επειδή μόνο ένας άνθρωπος θα ήταν σε θέση να υποφέρει.
Κι Εγώ αποδέχτηκα τη θυσία αυτή, αφού την πρόσφερε η «Αγάπη», στην οποία δεν
επιτρέπεται ποτέ καμία αντίσταση. Και η «Αγάπη» παρέμεινε μαζί του μέχρι το
θάνατο του, αν και δεν άφηνε πια τη Δύναμή Της να δράσει.
Επομένως έπρεπε να ήμουν και Εγώ ο Ίδιος παρών μέσα του, αν και παρέμεινα
σιωπηλός, προκειμένου το έργο της συμφιλίωσης να φθάσει στην αποθέωσή του,
όπου ένας άνθρωπος αφέθηκε να τον σταυρώσουν για χάρη των συνανθρώπων του
και πρόσφερε στ’ αλήθεια μια θυσία, την οποία Εγώ αποδέκτηκα ως εξιλασμό για την
ενοχή από την πτώση ολόκληρης της ανθρωπότητας. Καμία «θεία Δύναμη» δεν έκανε
πιο ανώδυνη τη θυσία του, αφού η Ίδια η «Αγάπη» παρέμεινε αδρανής, παρ’ όλο που
είχε πάρει εντελώς και ολοκληρωτικά τον άνθρωπο Ιησού στην κατοχή της.
Κι αυτό είναι ένα μυστήριο που εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να συλλάβετε
ακόμη. Το πιο μεγάλο μαρτύριο που έπρεπε να γευθεί ο άνθρωπος Ιησούς ήταν να
νιώσει μόνος και εγκαταλελειμμένος. Και αυτό ακριβώς το μαρτύριο εξιλέωσε την
ενοχή με την οποία είχαν βαρυνθεί τα πλάσματά Μου όταν Με εγκατέλειψαν, παρ’
όλα που Εγώ τους χάριζα ολόκληρη την Αγάπη Μου την οποία αυτά απαρνήθηκαν.
Από αυτό το υπέρμετρο μαρτύριο έπρεπε να περάσει ο άνθρωπος Ιησούς και γι' αυτό
τα λόγια του: «Θέ μου, Θέ μου, γιατί με εγκατέλειψες;»
Ωστόσο δεν πρόκειται να συλλάβετε ποτέ το μέγεθος του έργου του όσο
βρίσκεστε πάνω στη γη. Κάποτε όμως θα ανοίξουν και τα δικά σας μάτια και τότε θα
Με δοξάζετε και θα Με επαινείτε χωρίς διακοπή. Γιατί αυτό το έργο έγινε για όλους
εσάς, όλοι σας δικαιούστε μερίδιο από τις χάρες του και τα οφέλη του και χάρη σ’
αυτό το έργο, ελευθερώθηκε για όλους σας ο δρόμος που φέρνει σ' Εμένα.
Αμήν
Αρ. 6543

10.5.1956
Η κάθοδος στην κόλαση

Από μόνοι σας δεν θα καταφέρετε να μεταμορφώσετε το είναι σας γιατί σας
λείπει η απαραίτητη δύναμη. Ένας ωστόσο κατόρθωσε να εξασφαλίσει αυτήν την
δύναμη για χάρη όλων σας. Ο άνθρωπος Ιησούς επιτέλεσε ένα έργο για χάρη σας,
ώστε να δώσει τέλος στην κατάσταση αδυναμίας η οποία ήταν το αποτέλεσμα της
αλλοτινής σας εξέγερσης ενάντια στον Θεό. Επωμίστηκε για σας τις συνέπειες αυτής
της εξέγερσης, πληρώνοντας για τη δική σας ενοχή με το θάνατο του στο σταυρό και
έτσι κατέστησε δυνατό να παίρνετε πάλι δύναμη από το Δημιουργό σας.
Αυτός λοιπόν κατέκτησε για σας αυτή τη δύναμη και τώρα τη μοιράζει σαν δώρο
ελέους με την προϋπόθεση ότι και σεις οι ίδιοι αξιοποιείτε αυτό το έλεος. Αυτό όμως

απαιτεί να αναγνωρίσετε τον Ιησού Χριστό ως Γιό του Θεού και ελευθερωτή του
κόσμου, γεγονός που σημαίνει να αναγνωρίζετε επίσης τη θεϊκότητα του Ιησού.
Αυτό συνεπώς που προηγουμένως ήταν αδύνατο, δηλαδή να μεταμορφωθεί ο
άνθρωπος πάλι σε μια φωτεινή οντότητα, όπως ήταν πρωταρχικά, έγινε ξανά δυνατό
χάρη στο σταυρικό θάνατο του Ιησού. Επομένως λοιπόν η επιστροφή στον Θεό είναι
εξασφαλισμένη εφόσον ο άνθρωπος βασισθεί αποκλειστικά στον Ιησού Χριστό και
προστρέχει σ’ Αυτόν για βοήθεια στην ατραπό της τελείωσής του. Η δε δύναμη που
του δίνεται τότε είναι αρκετή για να ελευθερωθεί από την εξουσία εκείνου ο οποίος
τον παρέσυρε να πέσει σε αβυσσαλέα βάθη και τον κρατάει ακόμη χωρίς οίκτο
δεσμώτη εκεί, μια και χωρίς τη βοήθεια του Ιησού Χριστού δεν έχει αρκετή δύναμη
για να του αντισταθεί.
Γι’ αυτό λοιπόν ο Ιησούς μετά το θάνατο Του κατέβηκε στην κόλαση για να φέρει
βοήθεια σε όσους είχαν φύγει από τη γη πριν από το απελευθερωτικό Του έργο, ώστε
βρίσκονταν ακόμη και τότε κάτω από την εξουσία του αντίπαλου του Θεού. Για
εκείνους τους ανθρώπους ήταν αδύνατο να ελευθερωθούν κατά την επίγεια ζωή τους,
δεδομένου ότι η θέλησή τους ήταν εντελώς ασθενική και γι’ αυτό είχαν υποταγεί
στον αντίπαλο. Και παρέμειναν υπό την εξουσία του, μέχρι που ήρθε ο Ιησούς
Χριστός για να τους σώσει, τον Οποίο τώρα μπορούσαν να ακολουθήσουν
ανεμπόδιστα, επειδή είχε εξαγοράσει και τις δικές τους ψυχές με τη θυσία Του.
Βέβαια όμως έπρεπε η ελεύθερη θέληση εκείνων των ψυχών να είναι επίσης
σεβαστή. Και, φυσικά, εφόσον η ψυχή δεν κρατούσε μια εντελώς αντίθετη
τοποθέτηση, ενισχυόταν τότε με την απαραίτητη δύναμη.
Όμως για να έχει κανείς πλήρη εικόνα από την κάθοδο στην κόλαση, δεν αρκεί να
αναφερθούν μόνο εκείνες οι καλοπροαίρετες ψυχές που ήταν πρόθυμες να ξεφύγουν
από εκεί. Ο Εσταυρωμένος Ιησούς παρουσιάστηκε μέσα στο τέλμα της πιο μεγάλης
διαφθοράς, τόλμησε να πάει στην περιοχή του αντιπάλου Του, του έκπτωτου αδελφού
Του, Εωσφόρου. Στάθηκε επίσης μπροστά σ’ εκείνον και με τα σημάδια από τις
πληγές Του του έδειξε για τι ήταν ικανή η Αγάπη. Τον πλησίασε σαν αδερφός, αλλά
ακόμη και αυτή η υπέρτατη θυσία δεν μπόρεσε να μαλακώσει την πέτρινη καρδιά
του. Ο άρχοντας του κάτω κόσμου Τον απέκρουσε χλευαστικά και μαζί μ' εκείνον το
ίδιο έκανε ένα μεγάλο πλήθος από κάκιστα πνεύματα. Η αγάπη δεν βρήκε το δρόμο
για τις καρδιές τους γιατί το μίσος ήταν πιο δυνατό και η θέλησή τους ελεύθερη.
Ο Θεός γνώριζε βέβαια από πριν αυτήν την απόρριψη, αλλά παρ’ όλα αυτά
προσέφερε το έλεός Του ακόμη κι σ’ αυτούς τους κατοίκους του κάτω κόσμου. Γιατί
η αγάπη δεν σταματάει πουθενά, ούτε καν μπροστά από το πιο διεφθαρμένο πλάσμα,
χωρίς όμως να το εξαναγκάζει να της παραδοθεί. Ακόμη κι αυτό το έργο που
κατάφερε η αγάπη του ανθρώπου Ιησού δεν μπόρεσε να λυγίσει το μίσος και την
αντίστασή τους και εντούτοις προσφέρθηκε ακόμη και σ' αυτές επίσης τις οντότητες
του σκότους. Γιατί η αγάπη του Ιησού ίσχυε για όλα τα πλάσματα, γι’ αυτό η
κατάδυση στην κόλαση ήταν μια ακόμη τελευταία προσπάθεια να πεισθεί ο
αντίπαλος του Θεού να μετανοήσει και να το δοθούν οι τελευταίες ευκαιρίες να
μεταστραφεί, συντομεύοντας έτσι παράλληλα το χρονικό διάστημα που χρειάζονται
όλα τα έκπτωτα πνεύματα ως την επιστροφή τους στο Θεό.
Αλλά ακόμη κι αυτό το έργο υπέρτατης αγάπης, το οποίο είχε φέρει σε πέρας ο
Ίδιος ο Θεός μέσα από τον άνθρωπο Ιησού, δεν ήταν ικανό να ανατρέψει την
αλαζονεία και την αναλγησία του Εωσφόρου, γιατί το θάνατο του Ιησού στο σταυρό
αυτός τον είδε σαν θρίαμβο της δικής του δύναμης και εξουσίας. Αισθανόταν ως
νικητής επειδή είχε καταφέρει να παραδώσει στους υπηρέτες του ένα θείο ον, γιατί σ’
αυτόν που είχε κατέβει στην κόλαση έβλεπε μόνο τον «πεθαμένο» όχι όμως και τον
«αναστημένο». Ο Εωσφόρος δεν υπέκυψε, γεγονός που η Θεότητα είχε προβλέψει
από αιωνιότητες πριν. Γι’ αυτό άλλωστε είχε σχεδιάσει ανάλογα το έργο της
παλιννόστησης των πεσμένων πλασμάτων. Αλλά κάποτε αυτό το έργο θα οδηγήσει
ακόμη και αυτόν τον χαμένο γιο πίσω στο πατρικό του, όταν θα αναγνωρίσει πλέον

την αδυναμία του. Θα περάσουν ωστόσο αιωνιότητες ακόμη μέχρις ότου λυτρωθούν
εντελώς όλοι όσοι είχαν παρασυρθεί από εκείνον.
Αμήν
Αρ. 8999

20.6.1965
Ο Ιησούς κατέβηκε στα έγκατα μετά το θάνατό του

Όσο βρισκόμουνα στη γη, η μόνιμη σκέψη Μου ήταν να προφυλάξω τους
ανθρώπους από το να κατρακυλήσουν στο πιο βαθύ σκοτάδι, το οποίο τους οδηγούσε
κατευθείαν στην κόλαση χωρίς να τους αφήνει άλλη διέξοδο. Για το λόγο αυτό
δίδασκα ακατάπαυστα την αγάπη κι έτσι μπορούσαν εύκολα να πιστέψουν στο
λυτρωτικό Μου έργο, ούτως ώστε αυτό το έργο έφερνε ήδη το αποτέλεσμά του ως
προς αυτούς τους ανθρώπους. Ωστόσο όλοι οι άνθρωποι τότε ήταν υπερβολικά
δεμένοι με τα επίγεια, ελάχιστοι μοναχά πίστευαν στη συνέχιση της ζωής τους μετά
το θάνατο. Αυτοί λοιπόν ήτα δεκτικοί στη διδασκαλία Μου για την αγάπη, τους ήταν
δε πιο εύκολο να Με αναγνωρίσουν, αφού Μου παρείχαν τη δυνατότητα να τους
διδάξω και αυτοί από την πλευρά τους αποδέχονταν τη διδασκαλία Μου ως αληθινή.
Κατά συνέπεια ένα μεγάλο μέρος εκείνων που Με έζησαν από κοντά μπόρεσαν να
περάσουν ως «λυτρωμένοι» στο βασίλειο Μου, οι περισσότεροι όμως έμειναν
κλειστοί απέναντι στη διδασκαλία Μου και χωρίς αγάπη, γι’ αυτό έπρεπε να
επωμιστούν μόνοι τους τη μοίρα τους στον άλλο κόσμο.
Μετά το θάνατό Μου στο σταυρό κατέβηκα και σ' αυτό το βασίλειο όπου
μπόρεσα να ελευθερώσω επίσης όλους εκείνους που βρίσκονταν στον προθάλαμο της
κόλασης. Επρόκειτο για εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ζήσει μεν θεάρεστη
ζωή, όμως δεν μπορούσαν να εισέλθουν στο βασίλειο του Φωτός, επειδή ήταν ακόμη
βεβαρυμένοι με το βάρος της πρωταρχικής αμαρτίας και αυτός ήταν ο λόγος που
έπρεπε να πραγματοποιηθεί πρώτα το λυτρωτικό Μου έργο. Σ’ αυτούς λοιπόν τους
ανθρώπους εμφανίστηκα τότε ως «άνθρωπος Ιησούς», γιατί ούτε αυτοί έπρεπε να
εξαναγκαστούν να πιστέψουν. Παρουσιάστηκα αναμεταξύ τους με τη μορφή των
παθών Μου, ούτως ώστε πολλοί έθεσαν το ερώτημα: «Αν εσύ είσαι ο Μεσσίας που
μας έχουν υποσχεθεί, τότε γιατί η δύναμή σου δεν εμπόδισε να σου συμβεί αυτό,
γιατί έπρεπε να πεθάνεις με αυτόν το φρικτό θάνατο στο σταυρό;» Γιατί Με
περίμεναν να έρθω ως ο Σωτήρας που τους είχε υποσχεθεί. Ακόμη και εκείνοι έπρεπε
να Με ακολουθήσουν αβίαστα, αλλά δεν ήταν δύσκολο να πεισθούν τελικά ότι Εγώ
ήμουν ο υπεσχημένος Μεσσίας.
Στη συνέχεια όμως κατέβηκα στην κόλαση, γιατί ήθελα να φέρω επίσης και σ’
εκείνην την περιοχή τη λύτρωση από την πρώτη πτώση. Αλλά εκεί είχα λιγότερη
επιτυχία στο να πείσω τις ψυχές, δεδομένου ότι εμφανίστηκα μπροστά τους με την
ίδια μορφή, Με έβλεπαν δηλαδή ως τον «Ηττημένο» και αφού δεν παραδέχονταν την
εξουσία Του, δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν ούτε και τον Ίδιο. Ωστόσο όποιος ήθελε,
μπορούσε να Με ακολουθήσει και Εγώ τον ελευθέρωσα απ' τα δεσμά του. Και δεν
παύω να κατεβαίνω ως τα έγκατα για ν’ ανάψω ένα μικρό φως για όλους, ώστε έστω
και στιγμιαία να θυμηθούν Εκείνον που τους παρουσιάστηκε κάποτε προκειμένου να
ελαττωθεί σταδιακά η αντίστασή τους. Γιατί σκοπός Μου είναι η Αγάπη Μου να
λυτρώσει ακόμη και εκείνους οι οποίοι ήταν κάποτε τόσο σκληροί και δεν είχαν παρά
λόγια μίσους και χλευασμού για Μένα. Αλλά η Αγάπη Μου δεν έχει μνησικακία και
δεν παύει να φροντίζει να σωθούν όλοι, ώστε να μη βρεθεί πάλι κανείς στα δεσμά
εκείνου που τους είχε υπό την κατοχή του για τόσο μακρύ διάστημα και ούτως ώστε
να μην έχει γίνει ούτε και για κείνους το απελευθερωτικό Μου έργο μάταια. Όμως
δεν μπορώ και να τους εμποδίσω να έχουν τέτοια αντίσταση απέναντι Μου ώστε όλες

οι προσπάθειές Μου να παραμένουν άκαρπες. Γιατί Εγώ δεν αναγκάζω ποτέ κανέναν
να Με αναγνωρίσει, δίνω μοναχά στον καθένα τις μεγαλύτερες δυνατότητες να βρει
τη διέξοδο προς το Φως.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν σεις οι άνθρωποι Μου προσφέρετε μεγάλη βοήθεια όταν
προσεύχεστε γι’ αυτές τις ψυχές, γιατί έτσι ξεφεύγουν όλο και κάποιες ψυχές τις
οποίες εγγίζει η δύναμη της προσευχής ώστε να μπορούν να οδηγηθούν στο Φως. Με
μεγάλη δε ευγνωμοσύνη έρχονται στο φωτεινό βασίλειο αυτές οι ψυχές, μάλιστα
προσελκύουν και άλλες ψυχές προς τα πάνω, επειδή γνωρίζονται μεταξύ τους και
συνεπώς ξέρουν ποιες επιφυλάξεις επικρατούν στις άλλες ψυχές ώστε προσπαθούν να
τις διαλύσουν. Έτσι και καταστεί κατ’ αρχήν δυνατό να μάθουν για τη γέφυρα που
στήθηκε χάρη στο έργο της ευσπλαχνίας Μου, τότε αναζητούν μέσα τους και
προσπαθούν να Με βρούν. Τότε λοιπόν είναι βέβαιο πλέον ότι συγχωρείται η μεγάλη
τους ενοχή, ώστε τους ανοίγεται μπροστά τους η πύλη για το φωτεινό βασίλειο και
έτσι τερματίζεται μια μακριά μαρτυρική πορεία.
Αλλά όσοι δεν είναι ακόμη έτοιμοι γι’ αυτό, στο τέλος θα φυλακιστούν και πάλι
μέσα στην ύλη, ώστε να έχουν πάλι τη δυνατότητα να ξαναγίνουν κάποτε άνθρωποι
με αυτοσυνείδηση και με τη δυνατότητα να ξανααποφασίσουν. Επομένως η πορεία
πάνω στη γη από βαθμίδα σε βαθμίδα μπορεί να επαναληφθεί παραπάνω από μια
φορά, και είναι βέβαιο ότι κάποια φορά θα στραφούν με τη θέλησή τους σε Μένα,
κάποια φορά θα σημάνει και για αυτούς η ώρα της λύτρωσης.
Αμήν
Αρ. 5934

8.4.1954
Ανάσταση

«Να χαίρεστε και ν’ αγαλλιάζετε, γιατί αναστήθηκε από τους νεκρούς!». Αυτά τα
λόγια ακούστηκαν από το στόμα των δικών Μου και αυτοί πίστεψαν ότι ήμουνα ο
Ιησούς Χριστός, ο χρισμένος από τον Κύριο, ότι ήμουν όντως και πράγματι Θεός και
ότι με το θάνατό Μου στο σταυρό λύτρωσα τον κόσμο. Είχα αναστηθεί από τους
νεκρούς και είχα αποδείξει ότι ήταν αλήθεια τα λόγια Μου: «Γκρεμίστε το Ναό και
Εγώ θα τον ξαναχτίσω μέσα σε τρεις μέρες!». Είχα κατατροπώσει τη δύναμη του
θανάτου.
Η ανάστασή Μου είχε σκοπό να αποδείξει στους ανθρώπους πως η ζωή δεν
τελειώνει με το θάνατο του σώματος. Έπρεπε να μάθουν να πιστεύουν σε μια ζωή
μετά το θάνατο και γι’ αυτό ήθελα να δουν ορατά τι περιμένει την κάθε ψυχή όταν
φύγει από τον κόσμο. Γιατί αυτή η πίστη έλειπε απ’ όλους, αφού και οι ίδιοι οι ιερείς
και οι νομομαθείς έφερναν το θάνατο των προφητών σαν απόδειξη ότι ακόμη και οι
πιο ευσεβείς άνθρωποι πρέπει στο τέλος να πεθάνουν. Γιατί δεν είχαν ιδέα για τα
πνευματικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τον τρόπο ζωής του καθένα, ενώ
παράλληλα αμφισβητούσαν την ανάσταση της ψυχής και γι’ αυτό οι διδασκαλίες του
ανθρώπου Ιησού τους ήταν ακατανόητες και τους ενοχλούσαν.
Εγώ λοιπόν ήθελα να δείξω εμφανώς στους ανθρώπους τα πνευματικά
αποτελέσματα που θα είχαν αν ακολουθούσαν τη διδασκαλία Μου. Ήμουν κύριος
πάνω στη ζωή και στο θάνατο, τον καιρό που βάδιζα στη γη είχα αφυπνίσει
επανειλημμένα νεκρούς στη ζωή και όμως οι άνθρωποι δεν Με πίστευαν ότι είχα
εξουσία σε ζωή και σε θάνατο. Κι έτσι τους απέδειξα στον ίδιο Μου τον Εαυτό ότι
ήμουνα Κύριος επίσης και πάνω στο θάνατο , η ζωή δεν μπορεί ν’ αφαιρεθεί από
εκείνον που την έχει ήδη βρει πνευματικά, ακόμη κι αν του αφαιρέσει κανείς την
επίγεια ζωή. Εγώ όμως ανέστησα ακόμη και το επίγειο σώμα ως δείγμα επίσης ότι
δεν υπήρχε τίποτα το γήινο πια πάνω του, ότι και εκείνο ακόμη είχε αποπνευματωθεί,

πράγμα που σήμαινε ότι είχε μέσα του τη δύναμη να αναστηθεί σε πνευματοποιημένη
μορφή.
Στο σώμα Μου δεν υπήρχε τίποτα το γήινο πια προσκολλημένο πάνω του, γιατί
τα τρομερά μαρτύρια το είχαν εξαγνίσει ώστε καθετί το υλικό είχε μετουσιωθεί σε
πνευματικό, το οποίο μπορούσε πλέον να αναστηθεί πλήρως στη ζωή. Κι αυτός ήταν
ο λόγος που το σώμα μπόρεσε να σηκωθεί από τον τάφο του, διότι τίποτα δεν το
κρατούσε πίσω στη γη. Ήταν απαραίτητο να μάθει όλη η ανθρωπότητα ότι είναι
δυνατή η ανάσταση μετά το θάνατο του σώματος, όπως και το γιατί. Διότι από αυτήν
την γνώση - δηλαδή την πίστη ότι είχα αναστηθεί - εξαρτάται επίσης και η πίστη στη
θεϊκότητά Μου, η πίστη ότι είχα μια αποστολή στη γη ως Γιος του Θεού και ότι με
την εκπλήρωση αυτής της αποστολής επέτυχα την πλήρη ένωση με τον Θεό.
Αναστήθηκα όντως και πράγματι από τους νεκρούς και εμφανίστηκα ορατός
στους δικούς Μου, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο στους ανθρώπους ότι είχα
νικήσει το θάνατο ως άνθρωπος, ότι εκείνος που είχε φέρει το θάνατο στον κόσμο δεν
είχε την εξουσία να κρατήσει στη γη το σώμα Μου, το οποίο είχε ήδη φορέσει το
πνευματικό φόρεμά του χάρη στο λυτρωτικό Μου έργο. Και τούτο το έργο ίσχυε για
ολόκληρη την ανθρωπότητα, πράγμα που σημαίνει ότι ο αντίμαχος Μου δεν μπορεί
να κρατήσει καμία ψυχή πια, η οποία, ελευθερωμένη χάρη στο σταυρικό Μου
θάνατο, ξέφυγε από την εξουσία του.
Μια τέτοια ψυχή δεν θα χρειάζεται να φοβάται το θάνατο, θα αναστηθεί για την
αιώνια ζωή και γι’ αυτό θα μπορεί να χαίρεται και ν’ αγαλλιάζει. Γιατί ξέρει ότι ο
Ελευθερωτής της ζει και ότι δίνει τη ζωή σε όλους εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν
και στην ανάστασή Του.
Αμήν
Αρ. 7580

18.4.1960
Η υπέρβαση του θανάτου

Κι η ζωή σας θα είναι μια μακάρια ζωή, γιατί το να έχει κανείς αναστηθεί από
τους νεκρούς σημαίνει ότι έχει νικήσει εκείνον που υπήρξε ο υπαίτιος κάποτε για τη
δυστυχία σας αφού εκείνος σας έσπρωξε να πέσετε σ’ αβυσσαλέα βάθη. Το να έχει
κανείς αναστηθεί από τους νεκρούς σημαίνει ότι έχει αναρριχηθεί από τα έγκατα στα
ύψη, ότι μπορεί να απολαμβάνει το Φως και τη Ζωή γιατί έχει δραπετεύσει για πάντα
από το σκοτάδι. Η δε Ζωή είναι ακατάπαυστη δραστηριότητα : θα δέχεστε διαρκώς
δύναμη ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε και να δράτε μέσα σε κατάσταση φωτός
και ελευθερίας, θ’ απολαμβάνετε τη ζωή σας γιατί η ίδια σας η δραστηριότητα θα σας
κάνει ευτυχισμένους και θα μπορείτε να δημιουργείτε όπως Εγώ και αυτό που θέλετε
θα γίνεται.
Για όσο ακόμη βρίσκεστε κλεισμένοι μέσα σε μια φόρμα, είτε ως άνθρωποι πλέον
ή είσαστε εγκλεισμένοι ακόμα μέσα στα δημιουργήματα, παραμένετε στην
κατάσταση του θανάτου, παρ’ όλο που ως άνθρωποι πλέον η κατάσταση αυτή έχει
ήδη κάπως χαλαρώσει. Δηλαδή ως άνθρωποι έχετε στη διάθεσή σας ζωτική δύναμη,
την οποία αρκεί να χρησιμοποιήσετε σωστά προκειμένου να πετύχετε την αιώνια
ζωή. Για να έχετε εσείς όμως αυτήν την αιώνια ζωή, έπρεπε πρώτα να σας την
εξαγοράσω Εγώ με το αίμα Μου, έπρεπε να πεθάνω στο σταυρό γι’ αυτά που είχατε
κάνει και ν' αναστηθώ μετά την τρίτη μέρα από τους νεκρούς, γιατί έπρεπε να νικήσω
το θάνατο όπως και εκείνον που είχε εισάγει το θάνατο στον κόσμο. Και μοναχά μετά
απ’ όλα αυτά μπορούσατε και σεις να φθάσετε στη ζωή, την οποία δεν πρόκειται να
ξαναχάσετε πλέον.

Γι’ αυτό άλλωστε κανένα πλάσμα δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί, γιατί το
απελευθερωτικό Μου έργο το έκανα για όλους τους ανθρώπους, και επομένως αυτό
το θαύμα της ανάστασής Μου ισχύει για όλους. Για όλους τους ανθρώπους νίκησα το
θάνατο ώστε να βρουν τη ζωή όλοι, ακόμη και εκείνοι που είναι νεκροί στο πνεύμα.
Με την ανάστασή Μου απέδειξα στους ανθρώπους ότι δεν χρειάζεται να φοβούνται
το θάνατο, γιατί δεν υπάρχει θάνατος, υπό την έννοια ότι το «εγώ» εξαφανίζεται
οριστικά.
Ο κάθε άνθρωπος θα βρει κάποτε τη ζωή, εξαρτάται δε αποκλειστικά από τον
ίδιο, εάν θα πνευματοποιηθεί στη διάρκεια της επίγειας ζωής του όπως έκαναν η
ψυχή και το σώμα Μου χάρη σε μια πορεία γεμάτη αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι η
αληθινή ζωή, η αγάπη είναι η δύναμη η οποία ωθεί να είναι κανείς ασταμάτητα
δραστήριος, γι’ αυτό την αγάπη οφείλει να καλλιεργεί ο καθένας που θέλει να ξεφύγει
από το θάνατο και να περάσει στη ζωή. Τότε δεν θα υπάρχει θάνατος ούτε για κείνον,
αφού απλά θα εγκαταλείψει το εξωτερικό του κέλυφος και βγαίνοντας από τον τάφο
που σημαίνει γι’ αυτόν η γήινη ύλη, το σώμα της σάρκας, θα περάσει στην αιώνια
ζωή, ως ένα ελεύθερο πνεύμα, το οποίο μπορεί να βρίσκεται παντού, να είναι
συνεχώς δραστήριο, χωρίς να δεσμεύεται από τον τόπο και το χρόνο και αυτός είναι
άλλος ένας λόγος για την ευδαιμονία του.
Αμήν
Αρ. 8189

31.5.1962
Η ανύψωση του Ιησού Χριστού στους ουρανούς

Η αποστολή Μου στη γη είχε ολοκληρωθεί όταν ανέβηκα στον ουρανό. Είχα
ελευθερώσει τον κόσμο από την αμαρτία και το θάνατο, είχα αναστηθεί και είχα
εμφανιστεί στους μαθητές Μου για να τους ενισχύσω στο δρόμο που έπρεπε να
πάρουν για να διδάξουν το Ευαγγέλιο. Ήμουνα πλέον τελείως διαποτισμένος με Φως
και Δύναμη και μπορούσα να εγκαταλείψω πια τη γη για να επιστρέψω στο Βασίλειο
Μου, από όπου είχα προέλθει, στο Βασίλειο του Φωτός και της Μακαριότητας. Γιατί
το σώμα Μου είχε πλέον μεταμορφωθεί. Είχε γίνει το πνευματικό Μου φόρεμα, το
οποίο δεν ήταν πια υποκείμενο στους νόμους της φύσης, παρά μπορούσε να
βρίσκεται οπουδήποτε το μετέφερε η Θέλησή Μου. Γιατί ήταν πνεύμα, όπως το
προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα, το Οποίο επίσης δεν ήταν εγκλεισμένο μέσα σε μια
μορφή. Αντίθετα πλημμύριζε όλο το άπειρο, συνεπώς και Μένα τον Ίδιο, τον
άνθρωπο Ιησού, ο οποίος είχε αφομοιώσει μέσα του την Αιώνια Θεότητα με σκοπό
να Της προσφέρει το ανθρώπινο περίβλημα που χρειαζόταν προκειμένου να μπορεί
να κατοικήσει ανάμεσα στους ανθρώπους. Όμως το περίβλημα αυτό ήταν υποκείμενο
στους φυσικούς νόμους και ως εκ τούτου έπρεπε πρώτα να αποκτήσει έναν υψηλό
βαθμό ωριμότητας, ώστε να μπορεί να δεχτεί την Αιώνια Θεότητα μέσα του. Η
αποστολή Μου είχε συνεπώς τελειώσει, αλλά έπρεπε να υπάρξει επίσης μια μαρτυρία
για το γεγονός της ανάληψής Μου στον Ουρανό, γιατί αυτή ήταν η αποκορύφωση του
έργου Μου. Αυτή ήταν η απόδειξη για την ανθρωπότητα ότι είχα κατορθώσει να
μεταμορφώσω τον Εαυτό Μου, γεγονός που αποδεικνυόταν φανερά και ορατά. Γιατί
έθεσα εκτός ισχύος όλους τους νόμους της φύσης όταν ανέβηκα στα ουράνια και
περιβλήθηκα με όλη Μου τη δόξα παραμένοντας ωστόσο ορατός για τους μαθητές
Μου. Τους έδωσα τη δύναμη να μπορούν να Με βλέπουν, γιατί διαφορετικά θα είχαν
εξοντωθεί. Άλλωστε μπορούσαν να Με δουν μοναχά οι μαθητές εκείνοι οι οποίοι
ήταν στενά δεμένοι μαζί Μου χάρη στην αγάπη τους και επομένως διέθεταν επίσης το
βαθμό ωριμότητας που επέτρεπε μια τέτοια θέαση.

Με τον ίδιο τρόπο και άλλες ψυχές που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, όταν
επιστρέφουν από τη γη στο βασίλειο του Φωτός, έχουν επίσης τη δυνατότητα να Με
δουν μέσα στη Λάμψη και τη Δόξα Μου, δεδομένου ότι ο βαθμός της
πνευματικότητάς τους τους το επιτρέπει. Γιατί και για αυτές τις ψυχές δεν ισχύει
κανένας περιορισμός πια, θα περιβληθούν επίσης με κάθε δόξα, θα τους επιτρέπεται
δε να βλέπουν το Θεό πρόσωπο με πρόσωπο, γιατί θα βρίσκονται στο πρωταρχικό
τους στοιχείο, την αγάπη, η οποία είναι ταυτόχρονα φως και δύναμη και αυτό είναι το
πνευματικό φόρεμα που μπορεί να φορέσει η κάθε ψυχή όταν εγκαταλείπει την
επίγεια ζωή ώριμη για το υπερκόσμιο βασίλειο.
Κι αυτό θα πρέπει να το πιστέψετε, δεν θα πρέπει να αμφιβάλλετε για την αγάπη
και την ισχύ του Θεού και Πατέρα σας, ο Οποίος θα σας κάνει να απολαύσετε κάποτε
τέτοια μακαριότητα η οποία σας είναι αδιανόητη όσο είσαστε ακόμη στη γη. Αλλά
Εγώ σας έδωσα ήδη ένα παράδειγμα του τι μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος που ζει
αγαπώντας τους άλλους με ανιδιοτέλεια. Επιπλέον σας έδειξα ποια μοίρα τον
περιμένει, εφόσον στη γη ζούσε πάντα σ’ αρμονία με το Θέλημά Μου, ώστε το είναι
του μεταμορφώθηκε σε αγάπη. Γιατί τότε έχει γίνει πλέον όμοιο με το δικό Μου
προαιώνιο Είναι, με αποτέλεσμα να ακτινοβολεί και αυτός επίσης με κάθε λάμψη και
δόξα. Θα είναι δε ορατό αυτό και σε όλους τους άλλους που βρίσκονται στην ίδια
πνευματική βαθμίδα και επομένως έχουν ενωθεί μαζί Μου, αφού Εγώ είμαι και θα
παραμείνω σε όλην την αιωνιότητα το Ον που ακτινοβολεί το Φως και τη Δύναμη.
Το γεγονός της ανάληψης έλαβε πραγματικά χώρα, ο άνθρωπος Ιησούς έδωσε μ’
αυτό την τελευταία απόδειξη της θεϊκότητάς του στη γη, όταν την εγκατέλειψε μέσα
σε μια περίσσεια ακτινοβολία φωτός για να επιστρέψει στο Βασίλειο από όπου είχε
προέλθει η ψυχή του. Γιατί είχε έρθει από το Βασίλειο του Φωτός, ήταν με τον Θεό,
και επέστρεψε πάλι πίσω στον Θεό του Οποίου ήταν και παρέμεινε παιδί και τώρα
είχε συγχωνευθεί τελείως μαζί Του.
Επομένως η ανάληψη ήταν η τελευταία απόδειξη πως δεν προερχόμουν από
αυτήν τη γη, παρά ότι είχα κατέβει από ένα Βασίλειο Φωτός και Λαμπρότητας. Αυτό
το Βασίλειο ήταν λοιπόν πάλι ο προορισμός Μου, που ήταν και θα παραμείνει για
πάντα και ο δικός σας επίσης προορισμός. Γιατί και εσείς οφείλετε να επιστρέψετε
στο Φως, χάρη στην ένωσή σας μαζί Μου θα μπορείτε να πάρετε πάλι σε όλη την
πληρότητα το Φως και τη Δύναμή Μου, ώστε θα αναστηθείτε επίσης και θα
αναληφθείτε στον Ουρανό, που είναι η αληθινή σας πατρίδα.
Αμήν
Αρ. 5213

16.9.1951

Ο Ιησούς Χριστός γεφυροποιός ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους
Στο Βασίλειο Μου επέστρεψα όταν ολοκλήρωσα το συμφιλιωτικό Μου έργο.
Βρέθηκα ως άνθρωπος ανάμεσα στους ανθρώπους, τους δίδαξα ως Θεός, έκανα
θαύματα ως Θεός και πέθανα στο σταυρό ως άνθρωπος πάλι. Πρόκειται για ένα
μυστήριο που δεν είναι εύκολο να αποκαλυφθεί στους ανθρώπους, εφόσον δεν
γνωρίζετε ακόμη για την εξελικτική πορεία του κάθε ατόμου, ούτε έχετε
συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο σκοπός και το νόημα της ζωής στη γη, οπότε ούτε
καταλαβαίνετε τη διαδικασία της θεοποίησης ενός ανθρώπου.
Ο άνθρωπος είναι ως άνθρωπος συνδεδεμένος ακόμη με την ύλη, τόσο με το
σώμα του όσο και με τις σκέψεις του, εφόσον βέβαια αυτές δεν εγκαταλείπουν τον
κόσμο για να στραφούν προς το Θεό... Επομένως, όσο κρατάει αυτό, δεν πρόκειται να
συλλάβει ούτε το μυστήριο του πως ο Ιησούς ήταν ταυτόχρονα άνθρωπος και Υιός
του Θεού ούτε θα κατανοήσει την εξήγηση που θα του φανερώσει όλη την αλήθεια

γι’αυτό το θέμα. Ωστόσο μπορεί να πάρει τη σχετική διδασκαλία ώστε ν' αρχίσει να
ξυπνάει το πνεύμα του και να του δοθεί η ευκαιρία να αναπτυχθεί...
Πάνω στη γη δρούσα ως Θεός και υπέφερα ως άνθρωπος, επειδή η Θεότητα που
ήταν μέσα Μου δεν μπορούσε να υποφέρει. Επομένως το έργο της λύτρωσης της
ανθρωπότητας και της συμφιλίωσής της με τον Θεό έπρεπε να πραγματοποιηθεί
αντιπροσωπευτικά από έναν άνθρωπο προκειμένου να ωφεληθεί απ’ αυτό ολόκληρη
η ανθρωπότητα. Αυτά δε τα πάθη ήταν και έπρεπε να είναι τόσο ασύλληπτα μεγάλα,
για να αντιληφθούν οι άνθρωποι με τα μάτια τους το μέγεθος της ενοχής τους, ώστε
να μην υποτιμήσουν το έργο για τη λύτρωσή τους, ακόμη και αν πίστευαν στον Ιησού
Χριστό ως λυτρωτή τους.
Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να συλλάβει τα πάθη και τα μαρτύρια της πορείας
Μου με το σταυρό, δεν θα άντεχε και θα έμενε αναίσθητος ακούγοντάς τα και μόνο,
έτσι και μπορούσε να πάρει έστω μια μικρή ιδέα από αυτά που έπρεπε να περάσω.
Γιατί σίγουρα ήταν πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις και παρ’ όλα αυτά Εγώ
υπέστηκα τα πάντα ως άνθρωπος... Ένα μικρό μόνο μέρος απ’ αυτά τα βασανιστήρια
θα αρκούσε για να δώσει τέλος στη ζωή ενός ανθρώπου, επιπλέον Εγώ τα ένιωθα
πολύ εντονότερα απ’ ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Ωστόσο το σώμα Μου χάρη
στην πνευματοποίησή του είχε αποκτήσει τεράστια θέληση και έτσι βάσταξε όλα όσα
μπορούσαν να συνεισφέρουν ακόμη στο να ελευθερωθεί η ανθρωπότητα από την
τρομακτική της ενοχή...
Πήρα συνειδητά το δρόμο ως το σταυρό, σήκωσα συνειδητά το θάνατο στο
σταυρό επάνω Μου. Τι σημαίνει αυτό παραγματικά, δεν μπορείτε να το συλλάβετε
εσείς οι άνθρωποι... Ήθελα να υποφέρω για να λυτρώσω τους ανθρώπους... Και γι’
αυτό το λόγο δεν γλίτωσα από κανένα μαρτύριο ώστε ακόμη και η πιο τρομακτική
περιγραφή των παθών Μου ούτε κατά προσέγγιση δεν θα έφθανε για να σας δώσει
μια ιδέα της πραγματικότητας. Κι επιπλέον έπρεπε να βγει η Θεότητα από μέσα Μου,
δηλαδή από τον άνθρωπο Ιησού για να Τον αφήσει να ολοκληρώσει το έργο μόνος
Του. Γι’ αυτόν το λόγο προηγήθηκε εξάλλου μια τρομακτική πάλη, την οποία έπρεπε
να καταβάλλει ως το τέλος ο άνθρωπος Ιησούς ώστε να χωριστεί μεν από την
Θεότητα που κατοικούσε μέσα Του παραμένοντας ωστόσο δυνατός.
Είναι ασύλληπτο το πόσο υπέφερε ο άνθρωπος Ιησούς και αυτό μόνον από αγάπη
για την ανθρωπότητα, η οποία βρισκόταν σε τεράστια πνευματική αθλιότητα. Και για
χάρη αυτής της υπέρμετρης αγάπης δέχτηκα τη θυσία του, γιατί αλλιώς δεν θα είχα
αφήσει ποτέ να υποφέρει τόσο πολύ ένα πλάσμα, το οποίο ήταν τελείως αθώο και
επιπλέον ήταν τόσο κοντά σε Μένα... Δέχτηκα λοιπόν τη θυσία του και παρέδωσα τον
άνθρωπο Ιησού στα χέρια των εχθρών και των βασανιστών του... Γιατί το έργο που
έκανε ίσχυε για ολόκληρη την αιωνιότητα, δεδομένου ότι σήμαινε τη λύτρωση για
όλα τα δυστυχισμένα πνεύματα, τα οποία πρέπει να ξαναβρούν το δρόμο για το
πατρικό τους σπίτι, το βασίλειο του Θεού.
Η ψυχή του ανθρώπου Ιησού τα είχε αναγνωρίσει όλα αυτά και ήδη ως
πνευματική οντότητα ήταν πρόθυμη να προσφέρει οποιονδήποτε εξιλασμό,
οποιαδήποτε βοήθεια χρειαζόταν για την απελευθέρωση των φυλακισμένων
πνευμάτων... Όμως μια τέτοια θυσία έπρεπε να την προσφέρει ένας άνθρωπος, ο
οποίος θα βρισκόταν στην ίδια κατάσταση αδυναμίας στη γη, προκειμένου να δείξει
στους ανθρώπους ένα βατό δρόμο προς Εμένα, τον προαιώνιο Πατέρα τους... Γι’
αυτό το λόγο ενσαρκώθηκε μια ανώτατη φωτεινή οντότητα και ως άνθρωπος με όλες
τις αδυναμίες και τα ελαττώματά του απέδειξε ότι όποιος χρησιμοποιεί σωστά τη
θέλησή του και αγαπάει με ανιδιοτέλεια τους άλλους, μπορεί να επιτύχει ήδη επί γης
την ένωση του πνεύματος του με Μένα, το προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα. Κι ότι με
την ένωση αυτή ο άνθρωπος αποκομίζει περίσσεια δύναμη, ώστε μπορεί επομένως με
τη σύζευξη μαζί Μου να κάνει θαύματα, να διεισδύσει στην πιο βαθιά σοφία
γνωρίζοντας τα πάντα γύρω από τη γη και το πνευματικό βασίλειο και επιπλέον

μπορεί να πνευματοποιήσει τελείως χάρη στην αγάπη, το σώμα και την ψυχή του ήδη
πάνω στη γη.
Την απόδειξη αυτή μπορούσε και έπρεπε να τη φέρει μοναχά ένας άνθρωπος,
γιατί αλλιώς η ανθρωπότητα δεν θ' ακολουθούσε τον ίδιο δρόμο που οδηγεί ως το
τέρμα, σ’ Εμένα και το πατρικό της σπίτι. Χωρίς βοήθεια οι άνθρωποι από μόνοι τους
ήταν πολύ αδύναμοι, επειδή ακριβώς τους έλειπε η θέληση ν’ αγαπάνε. Κι ο Ιησούς
γνώριζε γι’ αυτήν την αδυναμία της θέλησής τους που ήταν απόρροια της
πρωταρχικής τους πτώσης, γι’ αυτό ήθελε να τους βοηθήσει να αποκτήσουν
ισχυρότερη θέληση.
Εγώ βρισκόμουν βέβαια μέσα στον άνθρωπο Ιησού, αλλά δεν επιδρούσα πάνω
στη θέλησή Του. Ενεργούσε και σκεπτόταν σαν άνθρωπος μεν και ωστόσο Με
προσέλκυσε με όλη Μου την πληρότητα στην καρδιά Του... Γιατί η αγάπη αποτελεί
το προαιώνιο Είναι Μου και η δική Του υπέρμετρη αγάπη βρήκε τη σύνδεση μαζί
Μου... και έγινε ένα με Μένα... Ο άνθρωπος Ιησούς υπέφερε βέβαια τα πάνδεινα στη
γη, όμως με την αγάπη Του πέτυχε το υπέρτατο.
Κατέβηκε ως υψηλή φωτεινή οντότητα στη γη και επέστρεψε πάλι στο φωτεινό
Βασίλειο ως Θεός, γιατί μέσω της αγάπης συγχωνεύτηκε εντελώς μαζί Μου, ώστε για
σας τους ανθρώπους είμαι τώρα πια ορατός ως Ιησούς Χριστός. Έτσι τώρα μπορώ
μέσω του Ιησού Χριστού να επικοινωνήσω με τον καθένα από σας, γιατί Αυτός
εξάλειψε την ενοχή από την αμαρτία σας με το θάνατό Του στο σταυρό, με τα
απερίγραπτα μαρτύριά Του, γιατί η αγάπη Του για σας ήταν υπέροχα μεγάλη.
Αμήν
Αρ.8422

25.2.1963
Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός....

Οι πιο βαθιές σοφίες μπορούν να σας αποκαλυφθούν φθάνει να είσαστε δεκτικοί
και θα έχετε επίσης τη δυνατότητα τότε να εισχωρήσετε σε μια γνώση, την οποία
μόνο ένα αφυπνισμένο πνεύμα μπορεί να συλλάβει σε όλο της το βάθος. Είναι πάντα
πρόθεσή Μου να σας βοηθήσω να καταλάβετε, όποτε θέλετε να μάθετε την Αλήθεια
ή επιθυμείτε περαιτέρω εξηγήσεις στα σημεία όπου οι σκέψεις σας δεν είναι ακόμη
ξεκάθαρες... Θέλω δε να σας μιλήσω έτσι που να Με καταλαβαίνετε. Θέλω να μιλάω
στα παιδιά Μου με τη φωνή ενός Πατέρα ανάλογα με το επίπεδο της αντίληψής τους.
Γιατί η Οντότητά Μου είναι σίγουρα αδιερεύνητη και όσο και αν τελειοποιείσθε
διαρκώς, ωστόσο για σας θα παραμείνει ανεξερεύνητη σε όλη την αιωνιότητα.
Οφείλετε βέβαια να επιδιώκετε την ανώτατη τελειοποίησή σας ώστε να ενωθείτε
τελικά μαζί Μου γιατί προορισμός σας είναι να ενσωματωθείτε στην Υπόστασή Μου.
Είσαστε σπινθήρες φωτός που κάποτε ξεκίνησαν από Μένα και πρέπει να
συγχωνευθείτε πάλι στο αιώνιο πυρ της Αγάπης Μου παραμένοντας ωστόσο όντα με
συνείδηση του εαυτού τους... Αυτό βέβαια δεν πρόκειται να το καταλάβετε όσο ζείτε
πάνω στη γη, επειδή η σκέψη σας υπόκειται σε περιορισμούς γι’ αυτό το διάστημα.
Ωστόσο η συγχώνευση μαζί Μου μπορεί να εξηγηθεί απλά, πως οτιδήποτε το Τέλειο
δεν γνωρίζει κανέναν περιορισμό, επομένως η ενοποίηση μαζί Μου σημαίνει ότι σας
διαπερνάει εντελώς μεν η δύναμη της Αγάπης Μου, αν και Εγώ ο Ίδιος θα είμαι για
σας για πάντα απρόσιτος. Είμαι δηλαδή κοντά σας αλλά και δεν πρόκειται ποτέ να
Με φθάσετε... Γι’ αυτό δεν πρέπει λοιπόν να Με ταυτίζετε με την περιορισμένη
εικόνα μιας οντότητας, γιατί Εγώ δεν είμαι δεμένος με το χρόνο και το χώρο. Ούτε
πρόκειται όμως ποτέ πια στην αιωνιότητα να χάσετε τη συνείδηση του εγώ σας, όσο
απόλυτα και αν συγχωνευθείτε μαζί Μου, επειδή θα σας διαπερνάει εντελώς η
Δύναμή Μου... Αντίθετα θα ενεργείτε στην απειροσύνη ως αυτοσυνείδητα όντα και

αυτό ακριβώς θα αποτελεί τη μακαριότητά σας. Θα έχετε φθάσει δηλαδή στη
θεοποίηση, με άλλα λόγια το στόχο που έθεσα για σας στον Εαυτό Μου όταν σας
δημιούργησα, θα έχετε γίνει όντως κατ’ εικόνα Μου, θα είσαστε άρα όμοιοι με Μένα
ως προς τη θεμελιακή σας υπόσταση. Μπορείτε δε έχοντας διαυγέστατο φως σοφίας,
απεριόριστη δύναμη και απολύτως ελεύθερη θέληση, να δημιουργείτε και να
ενεργείτε και ν’ αφήνετε να πηγάζει από μέσα σας νέα ζωή... Θα είσαστε τότε
μικρογραφίες του Εαυτού Μου, γιατί θα έχετε γίνει τέλειοι, όπως είναι ο Πατέρας σας
στον ουρανό...
Για την ψυχή του Ιησού ίσχυε ο ίδιος νόμος, αφού όντας επίσης μια οντότητα που
είχε κάποτε προέλθει από Μένα ως ακτινοβολία Μου, έπρεπε και αυτή να υποβληθεί
σε μια δοκιμασία της θέλησής της. Η δική του θέληση δοκιμάστηκε με επιτυχία, ενώ
αντίθετα μια στρατιά από άλλα αρχέγονα πνεύματα αποσχίστηκε και εξέπεσε από
Μένα... Αυτή η οντότητα λοιπόν ήταν τόσο αφοσιωμένη σε Μένα με την αγάπη της,
ώστε προσφέρθηκε εθελοντικά να κατέβει στη γη για να υποφέρει και να πεθάνει ως
άνθρωπος προκειμένου να σώσει τα πεσμένα αδέλφια της, σ’ Εμένα δε να ξαναφέρει
πίσω τα παιδιά Μου... Κι έτσι ο άνθρωπος Ιησούς πραγματοποίησε ένα μοναδικό
έργο, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ από άνθρωπο και ούτε πρόκειται να γίνει στο
μέλλον, δηλαδή να ενωθεί τελείως με Μένα ήδη πάνω στη γη, να επιτύχει την πλήρη
πνευματοποίηση ψυχής και σώματος. Έτσι ολόκληρη η οντότητά του μπόρεσε να
διαπερασθεί από την ακτινοβολία Μου, γεγονός που φάνηκε φανερά κατά την
ανάληψή του στον ουρανό...
Μέσα από Αυτόν μπορούσα να εκδηλωθώ Εγώ, υπό την έννοια ότι Εγώ ο Ίδιος,
ως η Αιώνια Θεότητα, ως η Δύναμη η οποία πληροί και διαπερνάει τα πάντα, δεν θα
μπορούσα ποτέ να πάρω προσωπική μορφή. Αλλά μπορούσα να διαποτίσω εντελώς
μια μορφή με την ακτινοβολία Μου, ούτως ώστε δεν απέμεινε τίποτα το ανθρώπινο σ'
αυτήν την μορφή, ακόμη και το εξωτερικό περίβλημα ήταν πνεύμα από το πνεύμα
Μου, η ψυχή αφομοιώθηκε εντελώς μέσα Μου και ο «Ιησούς» έγινε με την πλήρη
έννοια της λέξης «Θεός»... Η θέλησή Του, η σκέψη και η δράση Του ήταν η δική
Μου θέληση, σκέψη και δράση... Δεν μπορούσε πια να γίνεται λόγος για δύο
ξεχωριστές οντότητες. Η ένωση μαζί Μου ήταν πλήρης, ο Ιησούς ήταν, είναι και
παραμένει ο ορατός Θεός για όλα τα όντα που έχω δημιουργήσει...
Η αυτοσυνείδητη ψυχή του Ιησού επέστρεψε στο πρωταρχικό της Είναι, αφού και
η ίδια ήταν ακτινοβολία αγάπης που είχε προέλθει απ’ αυτήν την Δύναμη, με την
οποία ενώθηκε πάλι και αφομοιώθηκε εντελώς μαζί της, ούτως ώστε τώρα πλέον
όταν γίνεται λόγος για τον Ιησού Χριστό, εννοείται αποκλειστικά και μόνο η
προαιώνια Δύναμη, ο ίδιος ο Θεός, το προαιώνιο Πνεύμα που πληροί τα πάντα... Η
ψυχή του Ιησού δεν επέστρεψε από τη γη ως τελειοποιημένο πνεύμα, παρά
παραδόθηκε εντελώς στην Αιώνια Θεότητα ήδη πάνω στη γη, παραιτήθηκε εντελώς
από τον εαυτό της προς χάριν του μεγαλύτερου από όλα τα μυστήρια, προκειμένου
δηλαδή να ενανθρωπισθεί ο Θεός και για να γίνει ορατός για όλα τα πλάσματα που
είχαν προέλθει κάποτε από Αυτόν...
Ο Θεός και ο Ιησούς είναι ένα, ο Ιησούς δεν είναι ένα δεύτερο αυτοσυνείδητο Ον,
γιατί η πορεία Του στη γη Του απέφερε το υπέρτατο και έσχατο, δηλαδή την πλήρη
συγχώνευση μαζί Μου, ούτως ώστε η δική Μου θέληση και η δική Μου σκέψη
κυριαρχούν αποκλειστικά και μόνο στο Ον, το οποίο εξουσιάζει και κυβερνάει ως
ορατός Θεός στο πνευματικό βασίλειο... Ωστόσο αυτό θα μπορείτε να το καταλάβετε
οι άνθρωποι μόνο όταν δεν θα υπάρχουν πια περιορισμοί στις ιδέες σας. Αλλά ακόμη
και τότε η Υπόστασή Μου θα είναι και θα παραμένει ανεξερεύνητη για σας και
ωστόσο θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε πρόσωπο με πρόσωπο τον Θεό και
Δημιουργό σας, το πιο τέλειο Ον στο άπειρο. Τότε πια θα ξέρετε ότι δεν υπάρχει
άλλος Θεός έκτος απ’ Αυτόν που σας έγινε ορατός μέσα στον Ιησού...
Και διάπυροι απ’ αγάπη θα πασχίζετε να φθάσετε διαρκώς και αέναα σε Εκείνον.
Αυτός δε θα σας ανταποδίδει την αγάπη σας κάνοντάς σας έτσι ασύγκριτα

ευτυχισμένους... Γιατί η Αγάπη Μου δεν γνωρίζει όρια και έτσι και η μακαριότητα
σας δεν θάχει τέλος, παρά θα διαρκεί αιώνια...
Αμήν
Αρ.3621

6.12.1945
«Όποιος βλέπει Εμένα, βλέπει τον Πατέρα ...»

Όποιος βλέπει Εμένα, βλέπει τον Πατέρα, γιατί ο Πατέρας κι Εγώ είμαστε ένα...
Έφερα στους ανθρώπους το Λόγο, όμως εκείνοι δεν τον αναγνώρισαν ότι ήταν ο
Λόγος του Θεού, η έκφραση της απέραντης Αγάπης Του προς τα πλάσματά Του. Τον
θεώρησαν σαν λόγο ανθρώπου που τον είχα βγάλει Εγώ από τον εαυτό Μου γιατί
είχαν μέσα τους σκοτάδι και δεν γνώριζαν για τη δράση του Θεού μέσα στον
άνθρωπο. Για αυτόν το λόγο δεν μπορούσαν και οι ίδιοι ν’ αντιληφθούν πια τη φωνή
του Θεού, η οποία θα τους έδινε την απόδειξη για την παρουσία του Θεού, για την
οντότητά Του και το στενό δεσμό Του με τους ανθρώπους.
Εγώ λοιπόν ήθελα να τους επαναφέρω αυτή τη Γνώση, ήθελα να τους μυήσω στη
δύναμη της αγάπης και της πίστης ώστε να βιώσουν μέσα τους αυτήν την παρουσία
του Θεού βάζοντας στην καρδιά τους τη διδασκαλία Μου.... Είχα έρθει ως
μεσάζοντας, σταλμένος από τον Θεό για να κηρύξω επ’ ονόματι Του το Λόγο Του,
στους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Το προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα κατοίκησε
μέσα Μου προκειμένου να δράσει φανερά μέσα από Μένα... Αυτά που έλεγα και
αυτά που έκανα ήταν το δικό Του έργο, η δική Του θέληση, η δική Του δύναμη και η
δική Του αγάπη. Εγώ ήμουνα απλά η μορφή, η φόρμα μέσω της οποίας εκφραζόταν ο
Θεός, επειδή ειδαλλιώς η παρουσία Του θα ήταν αβάστακτη για τους ανθρώπους που
βρίσκονταν σε βαθύ πνευματικό σκοτάδι...
Ακόμη και αυτό το οποίο έκρυβε μέσα του το Πνεύμα του Πατέρα, ήταν επίσης
δικό Του, διότι τα πάντα μέσα Μου έτειναν προς το Πνεύμα του Πατέρα, παρ’ όλο
που ήταν απλά ένα θνητό περίβλημα ή κέλυφος, όπως κάθε άλλου ανθρώπου...
Ωστόσο και αυτό ακόμα έγινε αθάνατο χάρη στο Πνεύμα που ήταν μέσα του...
Ήμουν μεν άνθρωπος, όμως μόνο ως προς την εξωτερική μορφή, γιατί τα πάντα
μέσα και πάνω Μου είχαν πνευματοποιηθεί μέσω της αγάπης, είχαν ενοποιηθεί με
την αιώνια Αγάπη, με την Οποία ήμουν αδιάρρηκτα δεμένος από αιωνιότητες. Ο
Θεός ως Πνεύμα δεν είναι ορατός για τους ανθρώπους, αλλά στο πρόσωπο Μου
μπόρεσε να γίνει θεατός. Γιατί φόρεσε το σώμα Μου σαν ένα φόρεμα για να φανεί
στους ανθρώπους ώστε να Τον αναγνωρίσουν μέσα απ' αυτό ως τη Σοφία, την Αγάπη
και την Παντοδυναμία.
Η δε δράση Μου στη γη, απεδείκνυε με τα θαύματα που έκανα, τη θεϊκότητά Μου
σ’ εκείνους που Με πίστευαν, γιατί ήταν θαύματα που μόνον για τον Θεό ήταν
δυνατά. Η θέλησή Μου όμως μπορούσε να τα κάνει επειδή είχα τον Θεό μέσα Μου
και επομένως Με διαπότιζε η δική Του Θέληση, Σοφία και Δύναμη... Κι έτσι δεν
υπήρχε πια κανένας διχασμός ανάμεσα στον Θεό και στο θνητό Μου κέλυφος, το
οποίο είχε γίνει ένα μαζί Του, ήταν πλήρες απ' Εκείνον και έτσι βάδιζε στη γη μέσα
στη δική Μου εξωτερική μορφή, η οποία πάλι δεν ήταν παρά μόνον ένα έργο της
αγάπης Του, για να μπορέσει να πλησιάσει τους ανθρώπους.... Εγώ λοιπόν τους
έφερα το Λόγο Του.... Αυτός μιλούσε μέσα από Μένα, ο Ίδιος ο αιώνιος Λόγος είχε
πάρει σάρκα για να κάνει τους ανθρώπους να Τον ακούσουν.
Γιατί δεν γνώριζαν πια τίποτα για το μυστήριο της αιώνιας Αγάπης, του
προαιώνιου Πνεύματος του Πατέρα, που ο Λόγος Του αποτελεί το σύνδεσμο με τους
ανθρώπους.... Δεν ήξεραν πλέον για τη δύναμη του Λόγου Του, η οποία προσελκύει
τα πάντα κοντά της όταν μπορέσει να ενεργήσει μέσα σ’ έναν άνθρωπο.... δεν ήξεραν

πως ο καθένας ήταν ικανός να ακούσει μέσα του τον ίδιο το θείο Λόγο, εάν
μεταμορφωνόταν σε μια ύπαρξη αγάπης ζώντας σε αρμονία με το Θέλημα του Θεού,
ώστε να μπορεί να δεχτεί μέσα του την ίδια τη θεία Αγάπη....
Και γι’ αυτό το λόγο ήρθε ο Ιδιος ο Θεός στη γη για να τους φέρει πάλι εκείνη τη
Γνώση, η οποία θα λύτρωνε τους ανθρώπους από το σκοτάδι στο οποίο ζούσαν ....
Αλλά οι άνθρωποι δεν Τον αναγνώρισαν, Με καταδίωξαν σαν άνθρωπο, ενώ έκρυβα
μέσα Μου το Θεό.... Ωστόσο έπρεπε να επιτρέψω να γίνει έτσι, για να μη τους
στερήσω την ελευθερία της θέλησής τους. Εγώ τους έφερα μεν το Λόγο, όμως εκείνοι
δεν τον δέχτηκαν και δεν αναγνώρισαν ποίος πληρούσε ολοκληρωτικά το είναι
Μου.... Έβλεπαν Εμένα και όχι τον Θεό μέσα Μου, ο Οποίος δεν κρυβόταν από τα
μάτια τους, αλλά αντίθετα έκανε σημεία και θαύματα για να κάνει τους τυφλούς να
δουν....
Σ’ όσους ωστόσο πίστεψαν, τους αποκαλύφτηκε μέσα σ’ όλη την Αγάπη, τη
Σοφία και την Παντοδυναμία Του.... Κι αυτοί Τον είδαν να ανεβαίνει στον Ουρανό με
όλη Του τη δόξα, είδαν το περίβλημά Του να πνευματοποιείται μπροστά στα μάτια
τους και ν' ανεβαίνει μέσα σε αστραφτερό φως ψηλά, στο Βασίλειο, που πριν από
αιωνιότητες ήταν η πατρίδα τους....
Αμήν
Αρ 6575

17.5.1956
Η ένωση του πνευματικού σπινθήρα με τον Ιησού

Όταν το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο αφυπνίζεται και ζωντανεύει, τότε
εγκαθίσταται η σύνδεση μαζί Μου, γιατί το Πνεύμα αυτό είναι ένας σπινθήρας από το
θείο Πατρικό Πνεύμα Μου, είναι δηλαδή τμήμα από Μένα και επομένως είναι το ίδιο
όπως Εγώ, οπότε μπορείτε να πείτε δικαιωματικά : «Ο Θεός είναι μέσα μου».... Διότι
το πνεύμα που έχετε μέσα σας αφυπνίζεται στη ζωή μόνο όταν καλλιεργείτε την
αγάπη, ώστε σαν επακόλουθο μπορώ και Εγώ, ων η ίδια η Αιώνια Αγάπη, να είμαι
μέσα σας.
Βέβαια όλοι σας έχετε αυτόν το θεϊκό σπινθήρα μέσα σας, ωστόσο μπορεί με τη
θέληση και με τον τρόπο της ζωής σας, να τον έχετε σκεπάσει και θάψει εντελώς
ώστε να παραμείνει έτσι ως το θάνατό σας.... Σ’ αυτήν την περίπτωση έχετε περάσει
«χωρίς Θεό» τη ζωή σας.... εφόσον ζήσατε χωρίς αγάπη και επομένως Εγώ δεν
μπορούσα να έχω καμία επαφή μαζί σας. Αλλά έτσι έχετε ζήσει τη ζωή σας στη γη
χωρίς να εκμεταλλευθείτε τη μεγάλη χάρη που είναι η ζωή, αφού δεν εκπληρώσατε
το σκοπό για τον οποίο γίνατε άνθρωποι. Αντί να ενωθείτε μαζί Μου παραμείνατε
στην απομόνωση στην οποία καταδικαστήκατε κάποτε από μόνοι σας, εξαιτίας της
απόσχισής σας από Μένα.
Για να μπορείτε να ενωθείτε πάλι μαζί Μου λοιπόν, ήρθα και σας έδωσα μια
μεγάλη χάρη: έβαλα για πρώτη φορά μέσα σας ένα μικρό σπινθήρα από το θείο
Πνεύμα Μου και σας παρακινούσα διαρκώς να αναφλέξετε αυτό το μικρό σπινθήρα,
με το να κατευθύνω τη μοίρα σας έτσι ώστε να βρίσκεστε αντιμέτωποι με
καταστάσεις τέτοιες, όπου με καλή προαίρεση θα μπορούσατε να κάνετε πράξεις
αγάπης....
Ήταν και είναι συχνά δυνατό αυτόν το σπινθήρα αγάπης μέσα σας σεις οι
άνθρωποι να τον κάνετε να μετατραπεί σε φωτιά. Κι είναι αλήθεια ότι δεν σας
λείπουν οι ευκαιρίες, αλλά εξαρτάται και αυτό όπως όλα, από τη δική σας ελεύθερη
θέληση. Επομένως έχετε επίσης τη δυνατότητα να παραμελείτε την αγάπη, οπότε το
πνεύμα σας βρίσκεται σε λήθαργο, δεν μπορεί δηλαδή να εκφρασθεί. Τότε δεν έχετε
καμία επαφή μαζί Μου, με αποτέλεσμα να είσαστε νεκροί, παρ’ όλο που εσείς
νομίζετε ότι ζείτε....

Και τότε η ζωή στη γη είναι μάταιη, γιατί μια ζωή «χωρίς Θεό» δεν μπορεί ποτέ
να οδηγήσει σε μια ανοδική εξέλιξη, παρά αντίθετα είναι δείγμα ότι επικρατεί ο
σύνδεσμος με τον αντίμαχο Μου. Επομένως Εγώ δεν μπορώ να βρίσκομαι μέσα σας,
αφού με την αστοργία σας Μου αποκλείετε την είσοδο.
Και βέβαια αυτή η κατάσταση είναι πολύ πιο συνηθισμένη ανάμεσα στους
ανθρώπους από εκείνη όπου οι άνθρωποι βρίσκονται σε στενή επαφή μαζί Μου,
επειδή ζουν με αγάπη και αφήνονται να τους καθοδηγεί το Πνεύμα Μου.... Αυτή δε η
κατάσταση είναι πάντα εμφανής όταν οι άνθρωποι δεν διαθέτουν καμία πίστη πια για
τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος με το θάνατό Του στο σταυρό ήθελε να ενισχύσει την
ισχνή τους θέληση ώστε να αποκοπούν από τον αντίμαχο Μου.
Η θεϊκή διδασκαλία της αγάπης, την οποία κήρυξε ο άνθρωπος Ιησούς στη γη,
είχε σκοπό να δείξει στους ανθρώπους το πώς να ενώσουν τον πνευματικό σπινθήρα
μέσα τους με το προαιώνιο Πνεύμα του Πατέρα. Και για το λόγο αυτό ο Ιησούς έζησε
μια ζωή με αγάπη ως πρότυπο για τους συνανθρώπους του, αποδεικνύοντας συνάμα
ποιο είναι τ’ αποτέλεσμα μιας τέτοιας ζωής μ’ αγάπη, η πλήρης δηλαδή ένωση μαζί
Μου, η οποία ήταν εμφανής από τα δικά του λόγια και τις πράξεις του στη γη....
Αυτό που ήταν αδύνατο πριν τη θυσία του Ιησού εξαιτίας της αδύνατης θέλησης
των ανθρώπων, οι οποίοι ήταν ακόμη επιβαρυμένοι με την ενοχή από την πρώτη τους
πτώση, μετά το θάνατό του στο σταυρό είχαν κάθε δυνατότητα να το κάνουν. Γιατί
τους χαριζόταν η δύναμη γι’ αυτό, εφόσον αναγνώριζαν τον Ιησού Χριστό ως Υιό του
Θεού και Ελευθερωτή του κόσμου και αξιοποιούσαν τη βοήθειά του. Και τότε ήταν
επίσης δυνατό να ενωθούν πάλι μαζί Μου, εφόσον θα αφύπνιζαν και θα ζωντάνευαν
τον πνευματικό σπινθήρα με την έμπρακτη αγάπη τους, με αποτέλεσμα να μπορώ και
Εγώ ο Ίδιος να δράσω μέσα τους.
Χωρίς τον Ιησού Χριστό όμως δεν μπορεί να αφυπνισθεί κανένα πνεύμα
ανθρώπου, διότι προφανώς δεν μπορώ να βρίσκομαι μέσα σ’ όποιον Με αρνείται και
δεν πιστεύει ότι τον απάλλαξα από την αμαρτία και το θάνατο.... Ο μικρός σπινθήρας
από το Πνεύμα Μου αναπαύεται βέβαια μεν στην ψυχή του κάθε ατόμου, αλλά είναι
η αγάπη που τον ζωντανεύει, η οποία αγάπη όμως αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό,
αναγνωρίζει δηλαδή Εμένα μέσα Του και συνδέεται μαζί Μου.... Ή με άλλα λόγια, η
αγάπη είναι ο θεϊκός σπινθήρας που θέλει να ενωθεί με τη φωτιά της αιώνιας
Αγάπης....
Τότε λοιπόν έχετε τη ζωή μέσα σας ακόμη και αν χάσετε την επίγεια ζωή σας....
Τη στιγμή που το πνεύμα σας ζωντάνεψε, έχετε ήδη αναστηθεί και επανέλθει από το
θάνατο στη ζωή. Και τη ζωή αυτή δεν είναι δυνατό να τη χάσετε ποτέ πια, γιατί έχετε
πλέον επιστρέψει σε Μένα και μαζί Μου δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ πια θάνατος
στους αιώνες των αιώνων....
Αμήν
Αρ.7066

14.3.1958
Η λυτρωτική δύναμη του ονόματος του Ιησού

Στο ΔΙΚΟ ΜΟΥ το όνομα θα πρέπει να αναζητήσετε τη σωτηρία σας οι
άνθρωποι. Να ξέρετε ότι πουθενά αλλού δεν θα βρείτε σωτηρία εκτός από Μένα,
πρέπει επομένως απαραίτητα να Με αναγνωρίσετε μέσα στο πρόσωπο του Ιησού
Χριστού και να πιστέψετε στο θεϊκό Λυτρωτή και στο έργο που έκανε από τη
συμπόνια του για σας.
Μέσα στον άνθρωπο Ιησού ήρθα Εγώ ο Ίδιος στη γη, μέσα από το στόμα Του
δίδαξα Εγώ ο Ίδιος τους ανθρώπους, μέσα σ’ Αυτόν αποκαλύφθηκε η Δύναμή Μου,
μέσω Αυτού έκανα θαύματα, αφύπνισα νεκρούς επαναφέροντάς τους στη ζωή, έκανα

υγιείς τους αρρώστους και βοήθησα τους ανθρώπους στην επίγεια δυστυχία τους.
Μέσα σ’ Αυτόν πέθανα Εγώ ο Ίδιος στο σταυρό, γιατί ο άνθρωπος Ιησούς Με είχε
βάλει μέσα του απόλυτα και ολοκληρωτικά.
Διότι είχε μετατρέψει το είναι Του σε αγάπη και έτσι έγινε ένας κατάλληλο
περίβλημα μέσα από το οποίο μπορούσα να πραγματοποιήσω το λυτρωτικό έργο
Μου, εξιλεώνοντας την ενοχή για την αποστασία όλης της ανθρωπότητας. Για το
λόγο αυτό το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι το όνομα του ΘΕΟΥ και ΠΑΤΕΡΑ σας από
αιώνια, γι’ αυτό πρέπει να συγκεντρώνεστε μέσα σ’ αυτό το όνομα και να Μ' αφήνετε
να παραβρίσκομαι ανάμεσά σας, εάν θέλετε να φθάσετε πάλι στη μακαριότητα εκείνη
η οποία σας έδινε κάποτε απερίγραπτη ευδαιμονία, αλλά δεν μπορείτε να την έχετε
όσο βρίσκεστε ακόμη στη γη.
Επομένως δεν φθάνει να πιστεύει κανείς στον «Θεό», γιατί μια τέτοια πίστη ναι
μεν σημαίνει ότι αναγνωρίζετε ένα Δημιουργό ο Οποίος έφτιαξε τα πάντα και
συνεπώς και σας τους ίδιους, όμως η πίστη αυτή από μόνη της δεν σας φέρνει πίσω
στον Θεό. Διότι πρέπει να αναγνωρίσετε επίσης και τον Ελευθερωτή σας, Αυτόν
δηλαδή που σας άνοιξε πρώτος το δρόμο για να επιστρέψετε στον Θεό και Πατέρα
σας. Γιατί μοναχά από το δρόμο ετούτο μπορείτε να φθάσετε στον «ΠΑΤΕΡΑ».
Πρέπει επομένως να πιστέψετε στον Ιησού Χριστό και στα όσα έκανε για να σας
ελευθερώσει, γιατί τότε μόνον είναι σωστή η πίστη σας. Μόνον τότε η πίστη σας
οδηγεί στη σωτηρία, με άλλα λόγια τότε μοναχά μπορεί η ψυχή να επιστρέψει στην
πρώτη της κατάσταση, δεδομένου ότι πρέπει να την βοηθήσει ο Ιησούς Χριστός σ’
αυτό, επειδή χωρίς τη βοήθειά Του δεν μπορεί ποτέ να πετύχει το στόχο της.
Στο Όνομά Μου λοιπόν πρέπει να αναζητήσετε τη σωτηρία σας. Κι επομένως θα
καταλάβετε επίσης ότι δεν αρκεί να θέλετε να ερευνήσετε ή να αποδείξετε την
ύπαρξη ενός Θεού, γιατί μια τέτοια πίστη μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας, που
κοιτάει με κάπως ανοιχτά μάτια γύρω του και στοχάζεται για την Πλάση και για το
πώς δημιουργήθηκε. Διότι το μόνο που έχει σημασία είναι η πίστη στη λυτρωτική
δύναμη που περιέχεται στο Όνομα Ιησούς.
Πρώτα πρέπει λοιπόν να μάθετε τη σημασία του έργου για την απελευθέρωση
σας, ούτως ώστε να μπείτε και σεις συνειδητά κάτω από το σταυρό του Χριστού,
δηλαδή να επικαλεσθείτε το Όνομα του Ιησού που είναι ο Θεός και Πατέρας σας για
να λυτρώσει την ψυχή σας. Γιατί με τον ερχομό Του στη γη εγκαινιάστηκε μια νέα
εποχή. Ήρθε δηλαδή η εποχή όπου χάρη στο σταυρικό θάνατο άνοιξε η πόρτα προς
το φωτεινό Βασίλειο και οι πρώτες απολύτως λυτρωμένες ψυχές μπορούσαν
επιτέλους να επιστρέψουν στον Πατέρα. Γιατί πολλές ψυχές στέκονταν μπροστά από
την πύλη προς τη μακαριότητα, αλλά έπρεπε πρώτα να απαλλαγούν από το βάρος της
πρωταρχικής πτώσης για να μπορούν να ξαναβρεθούν ως μακάριες πνευματικές
οντότητες εκεί όπου είχαν πρωτοδημιουργηθεί.
Κι αυτή την οριστική παλιννόστηση στο Πατρικό Σπίτι την κατέστησε δυνατή για
πρώτη φορά ο θεϊκός Ελευθερωτής Ιησούς Χριστός. Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει
να Τον αναγνωρίσει ο κάθε άνθρωπος που θέλει να ξαναγίνει αυτό που ήταν κάποτε.
Ο Ιησούς Χριστός είναι η πύλη για το Ουράνιο Βασίλειο και το Όνομά Του αντηχεί
σε όλες τις σφαίρες του Φωτός, γιατί μέσα Του είμαι ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ, Αυτός και Εγώ
είμαστε ΕΝΑ. Κι όποιος προφέρει το Όνομα Ιησούς με βαθιά κατάνυξη, απευθύνεται
έτσι σε Μένα και Εγώ του φέρνω όντως τη σωτηρία που χρειάζεται.
Συνεπώς λοιπόν δεν πρόκειται να παρακαλέσετε ποτέ μάταια εάν προφέρετε με
απόλυτη εμπιστοσύνη το Όνομα Ιησούς και παρουσιάσετε σε Μένα τον Ίδιο το
αίτημά σας. Γιατί τη στιγμή που πιστεύετε σ' Αυτόν και στο έργο που έκανε για να
σας σώσει, είσαστε ελευθερωμένοι από την πρωταρχική αμαρτία που σας βάραινε.
Και τότε θα αποδειχθεί πάλι η Αγάπη που έχω για σας γιατί όταν θα φωνάζετε σαν
ένα παιδί το Όνομά Μου, είναι βέβαιο ότι θα σας ακούσω και θα ικανοποιήσω το
αίτημά σας. Είμαι πάντοτε και αιώνια ο Θεός και Δημιουργός σας, αλλά και
ΠΑΤΕΡΑΣ σας επίσης μπόρεσα να γίνω χάρη στο έργο της συμφιλίωσης που

πραγματοποίησε ο Χριστός. Γιατί αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο λάβατε πλέον τη
δύναμη που χρειαζόσασταν για να γίνετε με τη θέλησή σας ελεύθερα όντα. Και έτσι
πλέον για πρώτη φορά αποκτήσατε τη δυνατότητα από «πλάσματα» Μου να
μεταμορφωθείτε σε «παιδιά» Μου, εφόσον βέβαια χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη
θέλησή σας για να επιστρέψετε κοντά Μου.
Αυτή δε η ελεύθερη θέληση ενισχύθηκε μοναχά μετά το θάνατο Μου στο σταυρό.
Για αυτόν το λόγο λοιπόν μόνο χάρη στο Όνομά Μου μπορείτε να σωθείτε. Και γι’
αυτό την ατραπό της επιστροφής σε Μένα τη βρίσκετε μοναχά όταν πάρετε πλέον το
δρόμο για τον Ιησού Χριστό, γιατί αυτός ο δρόμος μόνο οδηγεί πίσω σε Μένα στο
πατρικό σας σπίτι.
Αμήν
Αρ.6938

7.10.1957

Δεν πρέπει ν' αφήνετε ανεκμετάλλευτη τη θυσία του Χριστού στο σταυρό
Ακόμη και τα πάθη Μου και ο Θάνατος Μου στο σταυρό μπορεί να ήταν μάταια
για σας τους ίδιους, μπορεί η θυσία στο σταυρό να έγινε άδικα για εσάς συγκεκριμένα
που δεν σας κάνει καμία εντύπωση, αφού δεν αναγνωρίζετε τον Ιησού Χριστό ως
θείο Λυτρωτή, γιατί γνωρίζετε μεν για τον «άνθρωπο Ιησού», χωρίς να δέχεστε όμως
ότι είχε μια θεία - πνευματική αποστολή. Έτσι όμως εξαιρείτε μόνοι σας τον εαυτό
σας από εκείνους για τους οποίους πραγματοποιήθηκε το έργο της λύτρωσης.
Γιατί πρέπει να στραφείτε συνειδητά σ’ Αυτόν αν θέλετε να έχετε μερίδιο στις
χάρες που εξασφάλισε το λυτρωτικό έργο του. Η «λύτρωση» εξαρτάται από σας τους
ίδιους, αν και Εγώ πέθανα για όλους εξίσου τους ανθρώπους στο σταυρό. Αυτό όμως
που δεν ξέρετε οι άνθρωποι είναι ότι είσαστε δέσμιοι, ότι χωρίς τη λύτρωση μέσω του
Ιησού Χριστού δεν θα μπορέσετε ποτέ να χαρείτε την όλο φως και δύναμη ελευθερία,
παρά θα παραμείνετε και άλλο δέσμιοι ακόμη και αν περάσουν αιωνιότητες. Γιατί
αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι η κατάσταση της ανελευθερίας, της αδυναμίας και της
έλλειψης φωτός δεν μπορεί ποτέ να μεταβληθεί με άλλο τρόπο, παρά μέσα από
κείνον το δρόμο που περνάει από το Γολγοθά.
Και ακόμη και αν αρνείσθε τον Ιησού Χριστό ως θείο Λυτρωτή ή και αν
αδιαφορείτε για το έργο Του, μόνον απ’ Αυτόν εξαρτάται για πόσο διάστημα θα
παραμείνετε σε μια κατάσταση δυστυχίας. Βέβαια η ύπαρξή σας ως άνθρωποι δεν
σας φαίνεται τόσο δυστυχισμένη και γι’ αυτό δεν ψάχνετε να βρείτε Τον Ένα και
Μοναδικό που μπορεί να σας προσφέρει μια ευτυχισμένη μοίρα. Όμως η ύπαρξή σας
στη γη δεν κρατάει πολύ και τότε πια θα συνειδητοποιήσετε τι μαρτύριο σημαίνει το
να είναι κανείς δέσμιος. Γιατί τότε σας αφαιρείται η δύναμη που είχατε για να ζήσετε
ως άνθρωποι, εάν δεν βρεθείτε μάλιστα φυλακισμένοι μέσα στη συμπαγή ύλη, ώστε
να πρέπει επιπλέον να υποστείτε και τα μαρτύρια μιας τέτοιας φυλάκισης. Ωστόσο
όσο έχετε ακόμη τη συνείδηση του εαυτού σας, υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να
καλέσετε εκούσια τον Ιησού Χριστό ως Λυτρωτή σας, είτε σε αυτή τη γη είτε πλέον
στον άλλον κόσμο, εάν βέβαια δεν σας κλείσει μέσα του το ακρότατο σκοτάδι.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν η Αγάπη Μου προσπαθεί ακατάπαυστα να στρέψει τις
σκέψεις σας σ’ Εκείνον μέσα στον οποίον ενσαρκώθηκα Εγώ ο ίδιος με σκοπό να σας
σώσω. Δεν θα πάψω να προσπαθώ να σας παρουσιάσω το θάνατο του Ιησού
παραστατικά και ζωντανά, θα φροντίζω δε πάντα ώστε να γίνεται αναφορά στο
λυτρωτικό Του έργο και να δίνονται οι σχετικές γνώσεις σε σας που βρίσκεστε πολύ
απομακρυσμένοι από το σταυρό και δεν δίνετε παρά ελάχιστη ή και καθόλου
σημασία σε όλα όσα σχετίζονται με τον Ιησού Χριστό.

Στον καθένα από σας κάποια στιγμή στη ζωή του θα μιλήσει κάποιος για τον
Χριστό και θα του υπενθυμίσει την ύπαρξή Του, ο καθένας σας μπορεί να κάνει τις
σκέψεις του γύρω από αυτά που του έχουν ειπωθεί για τον Ιησού Χριστό και το
λυτρωτικό Του έργο. Έτσι ο καθένας μπορεί να πάρει θέση απέναντι Του όπως θέλει.
Το ποια θέση όμως θα πάρει είναι καθοριστικό για την ύπαρξή του, για ατέλειωτο
χρονικό διάστημα ή ακόμη και για την αιωνιότητα. Γιατί μπορεί να πρέπει να
υπομένει για ατέλειωτο ακόμη διάστημα τον παιδεμό και τη φυλάκιση. Αλλά μπορεί
επίσης να γίνει για πάντα ελεύθερος και ν’ απολαμβάνει φως, δύναμη και
μακαριότητα ευχαριστώντας το θείο Ελευθερωτή του για τη σπλαχνική Του αγάπη
που του εξαγόρασε την ελευθερία του και τον επανέφερε και πάλι στην πρωταρχική
του μακάρια κατάσταση.
Κανένας άνθρωπος δεν θα αποφύγει την απόφαση αυτή και ο κάθε άνθρωπος
προετοιμάζει από μόνος του τη μελλοντική του μοίρα. Ωστόσο η Αγάπη Μου βοηθάει
διαρκώς τον καθένα να αποφασίσει σωστά, δίνοντάς του κάθε τόσο ορισμένες
υποδείξεις, ώστε κανείς να μην μπορεί να πει ότι είχε μείνει σε άγνοια και δεν
γνώριζε τι θα τον βοηθούσε να βρει τη λύτρωση. Αλλά η Αγάπη Μου δεν ορίζει τη
θέλησή σας. Γιατί διαλέξατε εθελοντικά την κατάσταση της δυστυχίας, επομένως
πρέπει πάλι αυτόβουλα να επιδιώξετε να γλυτώσετε απ' αυτήν.
Συνεπώς λοιπόν το να λυτρωθείτε από τον Χριστό προϋποθέτει τη δική σας
ελεύθερη θέληση. Γιατί προφανώς διαφορετικά θα είχε ήδη λυτρωθεί ολόκληρος ο
κόσμος και τίποτα πλέον δεν θα βρισκόταν σε κατάσταση ανελευθερίας και
αδυναμίας, αφού το έργο της λύτρωσης έγινε για όλους τους ανθρώπους.
Αλλά είναι η δική σας η θέληση που αξιοποιεί τις χάρες που εξασφάλισε αυτό το
λυτρωτικό έργο, όταν ομολογείτε ελεύθερα την πίστη σας σ’ Αυτόν που πέθανε για
σας στο σταυρό. Όταν δηλαδή αναγνωρίζετε Εμένα τον Ίδιο στο πρόσωπο του Ιησού
Χριστού και θέλετε να έχω πεθάνει και για δική σας χάρη.
Τότε θα ελευθερωθείτε όντως από την κατάσταση της δέσμευσης, θα φύγετε
απολυτρωμένοι από αυτήν τη γη και θα μπορέσετε να περάσετε στο βασίλειο εκείνο
όπου θα έχετε τη δυνατότητα να δράτε με απεριόριστο φως και δύναμη και να
είσαστε μακάριοι.
Αμήν
Αρ. 7250

9.1.1959
Οι αποδείξεις για την επίγεια υπόσταση του Ιησού

Στον κάθε άνθρωπο δίνεται η δυνατότητα να εξιχνιάσει το μυστήριο της
ενανθρώπισης του Θεού, οπότε και ο καθένας θα έχει τότε μια απόδειξη για την
ύπαρξη του Ιησού, ο οποίος θα του αποκαλυφθεί πλέον ως ο «Γιος του Θεού και ο
Λυτρωτής του κόσμου», ούτως ώστε κάθε άλλη απόδειξη θα είναι περιττή.
Διότι όταν κανείς συνειδητοποιήσει τι σημαίνει η ενανθρώπιση του Θεού
καταλαβαίνει επίσης το ότι και το λόγο που είναι απαραίτητη η πίστη, γιατί οι
αποδείξεις είναι περισσότερο ανασταλτικές παρά ευνοούν τη διαδικασία ωρίμανσης
της ψυχής, η οποία είναι ο σκοπός της ανθρώπινης παρουσίας στη γη.
Το ότι ενσαρκώθηκε ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ μέσα στον Ιησού Χριστό, δηλαδή, μέσα
στον άνθρωπο Ιησού, είναι και παραμένει απίστευτο για όσους δεν έχουν κανενός
είδους πνευματικό δεσμό και ο πνευματικός αγώνας τους είναι έννοια άγνωστη. Ως
πνευματικός αγώνας δε, εννοείται η διαδικασία εξέλιξης της ψυχής, γιατί η ζωή της
έχει δοθεί όχι ως αυτοσκοπός, παρά μόνο ως μέσο για την επίτευξη του σκοπού.
Όποιος λοιπόν δεν αγωνίζεται πνευματικά, δεν έχει αφυπνισθεί, πράγμα που σημαίνει
ότι οι σκέψεις του οδηγούνται πιο εύκολα στο λάθος παρά στην αλήθεια. Θα

αποδεχθεί δηλαδή ευκολότερα ένα ψέμα ως αλήθεια, ενώ η καθαρή αλήθεια θα του
φανεί αντίθετα μη αποδεκτή, ακριβώς επειδή το πνεύμα του είναι ακόμη στο σκοτάδι.
Με το πνεύμα βέβαια δεν εννοείται ο νους του, αλλά εκείνος ο σπινθήρας μέσα στον
άνθρωπο ο οποίος είναι μέρος του Θεού.
Ένας τέτοιος άνθρωπος επομένως δεν αποδέχεται καμία καθαρά πνευματική αιτία
και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να συλλάβει ότι η ενανθρώπιση του Θεού είναι
ακριβώς αποτέλεσμα μιας τέτοιας «πνευματικής αιτίας». Ωστόσο όμως η
ενανθρώπιση έχει όντως γίνει! Ο ίδιος ο Θεός ενσαρκώθηκε μέσα σ' έναν άνθρωπο.
Κι ο άνθρωπος εκείνος ήταν ο Ιησούς, ο γιος της Μαρίας, ο Οποίος τεκνοποιήθηκε
από το Πνεύμα του Θεού. Δεν έπρεπε τίποτα να εξαναγκάσει τους ανθρώπους να
πιστέψουν και γι’ αυτό η γέννηση του Ιησού υπέκειτο εντελώς στους ανθρώπινους
νόμους, όχι όμως και η τεκνοποίησή Του! Δεν πρέπει να το αμφισβητούν αυτό οι
άνθρωποι, γιατί φθάνει να σκεφθούν ότι όλα τα πλάσματα, όπως και ολόκληρη η
δημιουργία, προήλθαν από τη Δύναμη του Θεού. Επομένως είναι δυνατό γι’ αυτή τη
Δύναμη να δημιουργήσει επίσης ένα ανθρώπινο ον μόνο με τη θέλησή Του.
Αυτή η γέννηση λοιπόν έγινε χωρίς γονιμοποίηση για κάποιους πνευματικούς
λόγους, οι οποίοι είναι ευκολονόητοι για ένα αφυπνισμένο πνεύμα. Πρέπει γι’ αυτό
να γνωρίζει κανείς ότι ολόκληρη η δημιουργία προέκυψε από πνευματικά αίτια, τα
οποία οφείλονταν στην ελεύθερη βούληση των αρχέγονων πνευματικών όντων. Αυτή
δε η ελεύθερη θέληση παίζει ένα βασικό ρόλο και στην ύπαρξη του ανθρώπου -που
ήταν κάποτε ένα αρχέγονο πνεύμα- ο οποίος ρόλος είναι επίσης η εξήγηση που δεν
μπορούν να βρεθούν καθόλου ή μόνο ελάχιστες αποδείξεις για την «ύπαρξη του
Ιησού».
Δεν επιτρέπεται κανενός είδους εξαναγκασμός να υποχρεώνει τον άνθρωπο να
πάρει θέση, θετική ή αρνητική, απέναντι στον Ιησού Χρηστό, Τον θείο Λυτρωτή. Η
τοποθέτηση απέναντι στον Χριστό πρέπει να γίνεται με πλήρη ελευθερία της
θέλησης, γιατί από αυτήν την ελευθερία αποκλειστικά εξαρτάται το αν ο άνθρωπος
θα ξαναγίνει η πρωταρχική οντότητα που ήταν κάποτε, πράγμα που είναι άλλωστε ο
σκοπός της ύπαρξής του στη γη. Οτιδήποτε μπορεί να αποδειχθεί με βάση κάποια
πειστήρια, οδηγεί αναγκαστικά σε μια απόφαση. Δεν επιτρέπεται όμως να πάρει
κανείς με τη βία αυτήν την απόφαση, εφόσον το ζητούμενο είναι να κατακτήσει και
πάλι την τελειότητα που είχε αρχικά ως αρχέγονη οντότητα, η οποία τελειότητα είναι
επίσης ο σκοπός και ο προορισμός όλης της δημιουργίας.
Πρέπει λοιπόν να γνωρίζει προηγούμενα ο άνθρωπος για την πρώτη αρχή και τον
προορισμό όλων των όντων, για το νόημα και το σκοπό της δημιουργίας και όλων
όσων περιλαμβάνει. Αλλά αυτή τη γνώση δεν πρόκειται ποτέ και με κανένα τρόπο να
την αντλήσει από τα βιβλία, παρά πρέπει να του δοθούν μέσω του «Πνεύματος του
Θεού», το οποίο είναι αυτή καθαυτή η «Αιώνια Αλήθεια».
Αυτό όμως απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες μπορεί βέβαια να τις
πληρώσει ο καθένας, αλλά λίγοι είναι μόνο εκείνοι που θέλουν όντως να τις
πληρώσουν. Το Πνεύμα του Θεού όμως μπορεί να εκφρασθεί μοναχά εκεί όπου
υπάρχουν τέτοιες προϋποθέσεις όπως μια ζωντανή πίστη στον Θεό, η οποία ωστόσο
μόνο με την αγάπη μπορεί να γίνει ζωντανή. Και δεύτερο, πρέπει να ζητάει κανείς
συνειδητά να του δοθεί η «Αλήθεια από τον Θεό» έχοντας ακριβώς την πίστη ότι ο
Θεός θα του τη δώσει. Και όντως του δίνεται, διότι τότε το Πνεύμα του Θεού
συνδέεται με τον πνευματικό σπινθήρα μέσα στον άνθρωπο - ο οποίος σπινθήρας
είναι δικό Του μερίδιο - και έτσι ο άνθρωπος διδάσκεται από το Πνεύμα!
Όποιος δεν μπορεί ή δεν θέλει να το πιστέψει αυτό, δεν πρόκειται ποτέ να
κατακτήσει τη Σοφία, το Φως της Γνώσης. Όποιος όμως το πιστεύει, θα του
φανερωθούν οι μεγαλύτερες αποκαλύψεις και θα καταλάβει πεντακάθαρα πράγματα
που για τους άλλους είναι ακατανόητα. Θα μπορεί να συλλάβει τις αλληλεξαρτήσεις
των αιτιών μεταξύ τους και η ενανθρώπιση του Θεού μέσα στον Ιησού θα είναι γι’
αυτόν ένα τόσο θαυμαστά λυμένο πρόβλημα, που δεν χρειάζεται κανενός είδους

αποδείξεις πλέον. Και παρ’ όλα αυτά θα μπορεί να διακρίνει μέσα σ’ όλα τα
πράγματα πολύ καθαρότερα απ' ότι θα ήταν σε θέση να το κάνει ο οξυδερκέστερος
νους.
Για ένα αφυπνισμένο πνεύμα δεν παίζει κανένα ρόλο πόσος καιρός έχει περάσει
από τον ερχομό του Ιησού στη γη, γιατί ο ερχομός αυτός δεν απέβλεπε σε ένα
συγκεκριμένο μόνο κύκλο ανθρώπων, παρά ισχύει για όλους τους ανθρώπους στο
παρελθόν στο παρόν και στο μέλλον. Όλοι οι άνθρωποι θα μάθουν γι’ αυτή την
επίγεια πορεία του Ιησού, χωρίς ωστόσο να χρειάζονται αποδείξεις για την ύπαρξή
Του, εφόσον το πνεύμα τους είναι αφυπνισμένο.
Ωστόσο χωρίς την αφύπνιση του πνεύματος και οι πιο ατράνταχτες αποδείξεις θα
ήταν άχρηστες για την κατάκτηση της ψυχικής ωριμότητας. Γιατί μια πίστη που έχει
βασισθεί σε αποδείξεις δεν είναι πίστη, δεδομένου ότι η αληθινή πίστη σέβεται την
ελευθερία της θέλησης και είναι εξάλλου η μόνη που έχει αξία. Ο νους του ανθρώπου
δεν έχει καμία ή παρά ελάχιστη σχέση με την αφύπνιση του πνεύματος του. Η
αφύπνιση είναι αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη, μιας ζωής με πραγματικά ανιδιοτελή
αγάπη για τον πλησίον. Για το λόγο αυτό η εντρύφηση σε βαθύτατα μυστήρια δεν
είναι η επιβράβευση για μια εντατική διανοητική δραστηριότητα, παρά αποτελεί
αποκλειστικά προνόμιο εκείνων που τηρούν τις εντολές του Θεού, τις οποίες δίδαξε ο
άνθρωπος Ιησούς όταν ήταν στη γη: «Αγάπα τον Θεό πάνω απ’ όλα και το διπλανό
σου σαν και σένα τον ίδιο!».
Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκπλήρωση αυτών των εντολών είναι η
ασφαλέστερη και σαφέστερη απόδειξη για την ύπαρξη του Ιησού. Γιατί τότε το
«Πνεύμα από τον Θεό» οδηγεί τον άνθρωπο σε όλη την αλήθεια και του φανερώνει
όλες τις πνευματικές αιτίες και τις συναρτήσεις τους, τις οποίες ο νους δεν μπορεί
ποτέ να τις δώσει.
Αμήν
Αρ. 8680

21.11.1963
Στα βήματα του Ιησού.... γιατί....

Τη γέφυρα για το πνευματικό βασίλειο θα τη βρίσκετε πάντα όταν ακολουθείτε
τον Ιησού, το θείο Λυτρωτή, ο οποίος έχτισε αυτήν τη γέφυρα για σας και την
διάβηκε πρώτος. Αυτός γεφύρωσε το τεράστιο χάσμα που υπήρχε ανάμεσα στη γη
και το πνευματικό βασίλειο με την απελευθερωτική δράση του. Πηγαίνοντας από τον
πιο δύσκολο και οδυνηρό δρόμο στο σταυρό, άνοιξε τη γέφυρα προς το βασίλειο του
Φωτός, την οποία μπορεί να βαδίσει ο καθένας και που οδηγεί πάντοτε στο σωστό
προορισμό.
Είναι απαραίτητο ν’ ακολουθήσει ο καθένας τα βήματα του Ιησού, πράγμα που
σημαίνει ότι όπως εκείνος πέρασε απ’ όλα τα μαρτύρια από την αγάπη του για τη
δυστυχισμένη ανθρωπότητα, έτσι οφείλει και ο καθένας να πάρει το δρόμο της
αγάπης και των παθών. Ο άνθρωπος Ιησούς πήρε βέβαια πάνω του όλη την ενοχή των
πεσμένων αδερφών του ώστε με το θάνατο του, δηλαδή με το λυτρωτικό του έργο,
εξαφάνισε τη μεγάλη ενοχή από την πρώτη τους πτώση. Ωστόσο οφείλει και ο
καθένας χωριστά να προσπαθήσει να τον ακολουθήσει ώστε να εξαγνίσει και ο ίδιος
την ψυχή του.
Ο μόνος τρόπος για ν’ αποβάλλει η ψυχή τις ακαθαρσίες της και να κρυσταλλωθεί
είναι η αγάπη και οι ταλαιπωρίες. Αυτή δε την κάθαρση πρέπει να την
πραγματοποιήσει όσο βρίσκεται στη γη, εάν θέλει να αποκτήσει ένα βαθμό
φωτεινότητας που θα της εξασφαλίσει τη μακαριότητα. Διότι ο λόγος που ο
άνθρωπος βρίσκεται στη γη, είναι για να απαλλαγεί η ψυχή του από κάθε είδους

ακαθαρσίες, από όλα τα πάθη και τις επιθυμίες της, τις αδυναμίες και τα ελαττώματά
της, τα οποία κουβαλάει ακόμα επάνω της ως συνέπειες της πρώτης σας πτώσης.
Αυτό δε μπορεί να το κατορθώσει ο καθένας εάν βαστάζει με υπομονή τα βάρη που
συνοδεύουν την επίγεια πορεία του, προσφέροντας συνάμα συστηματικά αγάπη στον
περίγυρο του.
Διότι η αγάπη είναι το ασφαλέστερο καθαρτήριο μέσο, γιατί διαλύει όλα τα
βρώμικα κατάλοιπα και τα σκληρά κελύφη που βαραίνουν ακόμη την ψυχή. Το να
υποφέρει δε κανείς - με εγκαρτέρηση - συνεισφέρει επίσης στην αποκρυστάλλωση
της ψυχής η οποία σαν αποτέλεσμα έχει γίνει δεκτική στο φως και διάφανη όταν
έρθει η ώρα της να περάσει στο πνευματικό βασίλειο. Γι’ αυτό άλλωστε είπε ο Ιησούς
τα λόγια: «Όποιος θέλει να Μ' ακολουθήσει, πρέπει να σηκώσει το σταυρό του!».
Κανένας άνθρωπος δεν πρόκειται ν’ αποφύγει εντελώς το να υποφέρει μολονότι ο
καθένας έχει διαφορετικό βάρος να κουβαλήσει. Ωστόσο η επίγεια ζωή δεν αποτελεί
τον υπέρτατο στόχο και ολοκλήρωση, δεδομένου ότι είναι απλά ένας σταθμός
προπαρασκευής για την καθαυτό ζωή στο πνευματικό βασίλειο. Οποιοδήποτε βάρος
επομένως επωμίζεται ακόμη η ψυχή όσο είναι στη γη, δεν μπορεί παρά να αυξήσει
την ευδαιμονία της στον άλλον κόσμο, με την προϋπόθεση βέβαια ότι το υπομένει με
αφοσίωση στο θείο θέλημα.
Εθελοντικά πρέπει επομένως ν’ ακολουθήσει κανείς το δρόμο του Ιησού. Θα
πρέπει να ενδιαφερθεί ο ίδιος προκειμένου να κατακτήσει η ψυχή του μια ανώτερη
πνευματικότητα στη γη. Πρέπει άρα να αποφασίσει συνειδητά να πάρει το δρόμο του
Ιησού, οφείλει δηλαδή να αναγνωρίσει το λυτρωτικό του έργο και να το αξιοποιήσει
για τον εαυτό του. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται η επίγεια ζωή, όσο
μαρτυρική και αν είναι, να οδηγήσει την ψυχή στην τελειοποίηση, εάν ο άνθρωπος
δεν αναγνωρίσει τον Ιησού και εάν δεν εκμεταλλευθεί τα οφέλη και τα ελέη που
εξασφάλισε το λυτρωτικό του έργο. Και επιπλέον, εάν δεν πιστεύει σ’ Αυτόν, όπως
και στο γεγονός ότι ήταν ο Ίδιος ο Θεός ο Οποίος μέσα στον άνθρωπο Ιησού
πραγματοποίησε το σωτήριο έργο. Γιατί τότε, όσα προβλήματα και αν έχει στη ζωή
του, δεν πρόκειται ν’ αποκομίσει κανένα όφελος για την ψυχή του, διότι σ' αυτήν την
περίπτωση δεν «ακολουθεί τον Ιησού» εκούσια.
Το γεγονός είναι όμως, πως όσο πιο πολύ αγάπη έχετε οι άνθρωποι μέσα σας να
σας γεμίζει, τόσο λιγότερο θα σας βαραίνουν τα βάσανά σας, επειδή η αγάπη είναι το
καλύτερο διαλυτικό μέσο. Γιατί η φωτιά της αγάπης διαλύει όλα τα σκληρά κελύφη
της ψυχής κάνοντας να λιώσει οτιδήποτε ακάθαρτο και αποσκληρυμένο Η αγάπη
επιφέρει μέσα σε ελάχιστο χρόνο τον καθαρισμό της ψυχής έτσι ώστε μπορούν να
μετριασθούν τα βάρη που κουβαλάει όταν η αγάπη καθαρίζει ήδη με τη δράση της
την ψυχή.
Γι’ αυτό λοιπόν πρέπει ο άνθρωπος να υπηρετεί πολύ δραστήρια τους άλλους,
ώστε να εκδηλώσει μ' αυτόν τον τρόπο την αγάπη του. Διότι η αγάπη ωθεί όποιον
αγαπάει να είναι δραστήριος, όσο δε με τη δραστηριότητά του προσφέρει στο
διπλανό του με ανιδιοτέλεια, θα πραγματοποιεί ασταμάτητα πράξεις αγάπης. Και μ'
αυτόν τον τρόπο θ’ ακολουθεί το δρόμο του Ιησού, που επίσης ωθείτο από την αγάπη
του να είναι πάντα πρόθυμος να βοηθήσει, ο οποίος προσπαθούσε να ανακουφίσει
τον πόνο και τη δυστυχία των συνανθρώπων του και γι’ αυτό το σκοπό
χρησιμοποιούσε μια εντελώς ασυνήθιστη δύναμη.
Επομένως το να είναι κανείς πάντα πρόθυμος να προσφέρει τη βοήθειά του,
σημαίνει ότι ακολουθεί έμπρακτα τον Ιησού. Γιατί έτσι αποδεικνύει την αγάπη του, η
οποία φέρνει πάντα ευλογημένους καρπούς, τόσο στο δότη όσο επίσης και σ’ εκείνον
που δέχεται τη βοήθεια. Διότι η αγάπη είναι το πιο μεγαλειώδες, είναι το θείο, το
οποίο οδηγεί αναγκαστικά και απαρέγκλιτα στην τελειοποίηση της ψυχής, δεδομένου
ότι την εξαγνίζει υποχρεωτικά και την κάνει δεκτική για το φως. Η αγάπη είναι ο
τελικός στόχος πάνω στη γη, γιατί οδηγεί στην ενοποίηση με την Αιώνια Αγάπη,
επειδή επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη κατάσταση μέσα στην οποία

δημιουργήθηκε αρχικά ως ον. Γι’ αυτόν το λόγο λοιπόν πρέπει να εγγυάται επίσης τη
μέγιστη μακαριότητα την οποία τη βρίσκει ο καθένας μόνο στην αδιάρρηκτη ένωσή
του με το Θεό και προαιώνιο Πατέρα του από την Αγάπη του Οποίου προέκυψε
κάποτε.
Αμήν

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ»

Αρ. 8251

25.8.1962
Η αμφισβήτηση των θεϊκών αποκαλύψεων

Οι άνθρωποι δεν παύουν να αμφισβητούν τις αποκαλύψεις Μου, επειδή δεν
πιστεύουν ζωντανά σε Μένα. Αν πίστευαν, θα καταλάβαιναν τη δράση Μου την
τελευταία εποχή που προηγείται του τέλους. Όμως μια ζωντανή πίστη προϋποθέτει
μια ζωή με αγάπη, την οποία όμως οι περισσότεροι άνθρωποι παραμελούν, γιατί το
μόνο που τους απασχολεί είναι να αγαπάνε τον εαυτό τους. Με μια τέτοια
λανθασμένη αγάπη όμως, δεν έχουν τη δυνατότητα να βρουν το δρόμο που φέρνει σε
Μένα, γι’ αυτό και δεν μπορούν να Με αναγνωρίσουν σαν το Θεό και Δημιουργό
τους, ο οποίος ωστόσο θέλει να είναι παράλληλα και ο ΠΑΤΕΡΑΣ τους.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μόνο μια τυπική πίστη, πιστεύουν στις γνώσεις
εκείνες που τους έχουν διδάξει, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν τη δυνατότητα να γίνουν
ζωντανές μέσα τους. Για το λόγο αυτό άλλωστε δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η
«επιφοίτηση του Πνεύματος Μου», την οποία υποσχέθηκα σε όλους εκείνους που Με
πιστεύουν και τηρούν τις εντολές Μου, γιατί σε αυτούς θα φανερώνω τον Εαυτό
Μου. Κι όσο δε πιο προσκολλημένοι είναι οι άνθρωποι στην τυπική τους πίστη, τόσο
πιο εχθρικά αντιμετωπίζουν τις αποκαλύψεις Μου. Εντούτοις Εγώ δεν θα πάψω να
στέλνω τις αποκαλύψεις Μου στη γη, διότι το θεωρώ απολύτως απαραίτητο να
μάθουν οι άνθρωποι την πλήρη Αλήθεια, ώστε να μην αναζητούν μάταια το νόημα
της ζωής τους μέσα σε παραμορφωμένες διδασκαλίες.
Οι άνθρωποι πιστεύουν πολύ πιο εύκολα οτιδήποτε απέχει παρασάγγας από την
Αλήθεια, αλλά την απλή απροσποίητη Αλήθεια που προέρχεται από Μένα, δεν την
αναγνωρίζουν. Για το λόγο αυτό είναι πραγματικά ευκολότερο να διδαχθεί την αγνή
Αλήθεια ένας εντελώς άπιστος άνθρωπος, παρά να πεισθούν εκείνοι οι οποίοι
μελετούν με ζήλο αυτό που είναι το Βιβλίο όλων των βιβλίων, γιατί η νόησή τους
προσπαθεί να ερμηνεύσει το κάθε γράμμα της αλφαβήτου, αλλά όταν έρχονται σ’
επαφή με τον απλό Λόγο Μου, τον απορρίπτουν σαν διαβολικό έργο.
Ο αντίμαχος Μου έχει απλώσει ήδη βαθύ σκοτάδι πάνω από τη γη και για να το
καταφέρει, χρησιμοποιεί ακόμη και αυτό το Βιβλίο, με το να συγχύζει τη νοημοσύνη

των ανθρώπων και να τους εμποδίζει να αντιληφθούν καθαρά. Κι αυτό το πετυχαίνει,
επειδή η σύνδεση των ανθρώπων μαζί Μου δεν είναι τόση ώστε να μπορεί να
ακτινοβολεί μέσα στην ανθρώπινη καρδιά η Δύναμη της Αγάπης Μου, πράγμα που
σημαίνει ότι δέχονται ένα διαυγές φως με το οποίο μπορούν να διακρίνουν την
Αλήθεια από την πλάνη.
Πόσο άσχημα επομένως θα ήταν τα πράγματα για την ανθρωπότητα, εάν δεν τη
νοιαζόμουν και δεν φρόντιζα να την ενισχύσω με ιδιαίτερο τρόπο, εάν δεν τους
αποδείκνυα την Παρουσία Μου απευθύνοντάς τους το Λόγο απευθείας Εγώ ο Ίδιος
και δίνοντάς τους απόδειξη της Αγάπης Μου, με το να μιλάω σαν Πατέρας στα παιδιά
Μου. Εσείς οι άνθρωποι εξακολουθείτε να Με ψάχνετε πολύ μακριά. Και ακόμη και
αν πιστεύετε σε Μένα, εντούτοις δεν σας φαίνεται πιστευτό ότι μπορεί να μιλάω στα
παιδιά Μου σαν Πατέρας, ότι κατεβαίνω στο επίπεδο σας και προσπαθώ να σας
παρακινήσω να αφεθείτε εντελώς σε Μένα μ’ εμπιστοσύνη ώστε να Με
παρακαλέσετε να σας οδηγήσω Εγώ μέσα από την επίγεια ζωή σας. Εξακολουθώ να
είμαι για σας ο αυστηρός Θεός, Εκείνος που δίνει εντολές, που απαιτεί την υπακοή
των ανθρώπων και τιμωρεί όσους δεν Τον υπακούν. Πρέπει να ξέρετε όμως, ότι Εγώ
ουδέποτε «τιμωρώ» τα πλάσματά Μου, αλλά αυτά από μόνα τους προκαλούν το κάθε
τους βάσανο, αυτά από μόνα τους επιδιώκουν να πέσουν χαμηλά. Εγώ όμως δεν τα
καταδικάζω, παρά προσπαθώ πάντα μόνο να τα οδηγήσω να βρουν το δρόμο της
επιστροφής, βοηθώντας τα να ανέβουν πάλι από τα βάθη στα ύψη και γι' αυτό τα
καλώ και τα προσελκύω συνεχώς για να μη χαθούν και πέσουν θύματα του αντιμάχου
Μου.
Και πώς μπορώ να δείξω πιο φανερά την Αγάπη Μου στα πλάσματά Μου, από ότι
με το Λόγο, δίνοντάς τους τις αποκαλύψεις Μου οι οποίες τους εξηγούν την
Οντότητά Μου; Κι οι αποκαλύψεις αυτές, επειδή είναι θεϊκή Αλήθεια, μπορούν να
έχουν μεγάλη επίδραση πάνω στην ψυχή, δυναμώνοντάς την στην πνευματική
δοκιμασία της στη Γη. Γιατί αυτό που Με ωθεί είναι η Αγάπη Μου για τα πλάσματά
Μου, τα οποία βαδίζουν το δρόμο της επιστροφής σε Μένα όντας πάνω στη Γη και τα
οποία μπορούν να φθάσουν στο στόχο τους μόνο εάν έχω τη δυνατότητα να τους
δώσω την απαραίτητη Δύναμη, τρέφοντάς τους με τον Ουράνιο Άρτο και δίνοντάς
τους να πιουν από το Νερό της Ζωής, δηλαδή το Λόγο Μου.
Αλλά παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι δεν θέλουν να καταλάβουν αυτή την πράξη
αγάπης, γι’ αυτό αρνούνται επίσης την πολύτιμη προσφορά του Ελέους Μου. Επειδή
οι ίδιοι δεν είναι ζωντανοί, παραμένουν πιστοί στο νεκρό χριστιανισμό, γιατί όσο
τους λείπει η αγάπη, τους λείπει επίσης και η δύναμη της πίστης. Γιατί αν είχαν
αγάπη, αυτή θα τους έδινε την αληθινή εικόνα της Οντότητάς Μου, η οποία είναι
Αγάπη, Σοφία και Δύναμη.
Για το λόγο αυτό λοιπόν η Αγάπη Μου δεν παύει να χαρίζεται και να δίνει στους
αδύναμους ανθρώπους που έχουν καλή θέληση, ό,τι χρειάζονται για να
ολοκληρώσουν με επιτυχία τη δοκιμαστική πορεία τους στη γη. Η Αγάπη Μου πάντα
θα γίνεται φανερή, γιατί θέλει να κερδίσει την αγάπη όλων εκείνων οι οποίοι
προήλθαν από Μένα και οι οποίοι θα πρέπει να ξανασμίξουν πάλι μαζί Μου για
αιώνια.
Αμήν
Αρ. 4707

7.8.1949
Η παραδοσιακή, τυπική πίστη

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο ο να επιχειρήσει κανείς να
μετακινήσει τους ανθρώπους από την παραδοσιακή πίστη τους, δηλαδή από την

τυπική πίστη στη ζωντανή πίστη. Γιατί δεν έχουν ακόμη σχηματίσει ξεκάθαρες
απόψεις γύρω από την έννοια «πίστη», αφού έχουν υιοθετήσει τον όρο παραδοσιακά,
χωρίς να έχουν συνείδηση ποια είναι η πραγματική βαθιά σημασία του.
Αφοσιώνονται δε περισσότερο σε εξωτερικά ήθη και έθιμα, παρά στον πυρήνα της,
που αποτελείται από τη Διδασκαλία του Χριστού. Βέβαια έχουν προσλάβει με τα
αυτιά τους όλα όσα αφορούν τον Ιησού Χριστό, σαν θεϊκό Σωτήρα και αυτή τη
γνώση τη χαρακτηρίζουν με τη λέξη «πίστη». Το μόνο που εννοούν με αυτό, είναι ότι
δεν αντιτάσσονται σε αυτή τη γνώση ή δεν την απορρίπτουν ως μη πιθανή.
Όμως, ούτε έχουν διεισδύσει στις επιμέρους λεπτομέρειες της Χριστιανικής
Διδασκαλίας, ούτε έχουν συνειδητοποιήσει ποια είναι εν τέλει η σημασία του
λυτρωτικού έργου του Χριστού δηλαδή με άλλα λόγια αποφεύγουν να λάβουν
νοητικά θέση απέναντι σε αυτό που έχουν διδαχθεί. Όμως, μια τέτοια τοποθέτηση
είναι απαραίτητη για να μπορούν να πιστέψουν ζωντανά, πράγμα που σημαίνει να
αποκτήσουν εσωτερική πεποίθηση για κάθε διδασκαλία πίστης.
Ωστόσο μόνο η ζωντανή πίστη μπορεί να οδηγήσει στην αιώνια ζωή, καθότι
οποιαδήποτε τυπική πίστη είναι ανίκανη να οδηγήσει στη μεταμόρφωση της ψυχής.
Και τυπική πίστη είναι τα πάντα, όσο τον άνθρωπο δεν τον γεμίζει η βαθιά επιθυμία
να γνωρίσει την καθαρή Αλήθεια. Γιατί αυτή η επιθυμία τον παρακινεί πλέον να
στοχασθεί πάνω στις πνευματικές διδασκαλίες που του έχουν μεταδοθεί, οπόταν είτε
πείθεται πλέον βαθιά στο εσωτερικό του, ή απορρίπτει συνειδητά όσα δεν μπορούν να
του εμπνεύσουν βεβαιότητα και συνεπώς και τη ζωντανή πίστη.
Κι αυτός ο διαχωρισμός του λάθους από το σωστό, πρέπει απαρέγκλιτα να γίνει.
Πρέπει να ξεχωρίσει η πλάνη από την Αλήθεια, γιατί αλλιώς οι άνθρωποι δεν έχουν
τη δυνατότητα να καταλάβουν ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Η οντότητα του Θεού
είναι τόσο τέλεια, που το καθετί που μαρτυρεί γι' Αυτόν, πρέπει να είναι αναγκαστικά
τέλειο. Από τις παραμορφωμένες διδασκαλίες όμως δεν μπορεί ποτέ κανείς να
γνωρίσει τον Θεό, γιατί αυτές αντανακλούν πάντα μια παραμορφωμένη εικόνα Του.
Όσο όμως οι άνθρωποι εκείνοι που θέλουν να διδάσκουν τους συνανθρώπους
τους, δεν γνωρίζουν οι ίδιοι τη διαφορά ανάμεσα στην τυπική και τη ζωντανή πίστη,
όσο δεν απέκτησαν οι ίδιοι γνώση της Αλήθειας, ακριβώς με το να πάρουν θέση
απέναντι στις γνώσεις τους με τη συμπαράσταση του Θεού, επομένως δεν έχουν
κατακτήσει ούτε τη ζωντανή πίστη. Επομένως την αληθινή πίστη δεν πρόκειται ούτε
στους διδασκόμενους να τη διδάξουν. Κι αυτή είναι η εξήγηση, γιατί αμέτρητοι
άνθρωποι αυτοαποκαλούνται μεν πιστοί, αλλά απέχουν πολύ μακριά από το να
είναι....
Για τον ίδιο λόγο επίσης, είναι διαδεδομένη η πλάνη, ενώ η Αλήθεια έχει λίγη
μόνο απήχηση και οι άνθρωποι αποδέχονται ως αλήθεια πολλά που αν είχαν
σοβαρότητα και θέληση, θα τα αναγνώριζα εύκολα ως πλάνη. Αλλά αντίθετα
προσκολλώνται στην παράδοση, υιοθετούν επί γενεές γενεών χωρίς σκέψη ούτε
περίσκεψη πάντα τις ίδιες παραμορφωμένες διδασκαλίες, οι οποίες αρχικά δόθηκαν
από τον Ιησού Χριστό στους ανθρώπους σε καθαρότατη μορφή. Κι ο μόνος λόγος
που αυτές οι διδασκαλίες μπόρεσαν να υποστούν αλλοιώσεις και διαστρεβλώσεις,
είναι επειδή οι άνθρωποι απόφυγαν να σκεφθούν από μόνοι τους και έτσι δεν έγιναν
αντιληπτές οι διάφορες παρεκκλίσεις. Επιπλέον, η άνευ όρων αποδοχή των
διδασκαλιών της πίστης επιβλήθηκε σαν καθήκον στους ανθρώπους, ώστε με αυτό
τον τρόπο οι ίδιοι νιώθουν απαλλαγμένοι από κάθε ευθύνη. Το αποτέλεσμα είναι
όμως ότι η πίστη απονεκρώνεται όλο και πιο πολύ και μια νεκρή πίστη δεν αποφέρει
καμιά πνευματική πρόοδο.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι άνθρωποι ότι βρίσκονται σε αυτή τη νεκρή
κατάσταση και για το λόγο αυτό πρέπει να διδαχθούν για τη ζωντανή πίστη. Πρέπει
να τους εξηγηθεί ότι δεν έχουν το δικαίωμα να ονομάζονται πιστοί, όσο αποδέχονται
απλά τις πνευματικές γνώσεις που έχουν υιοθετήσει εκ παραδόσεως, χωρίς να τις
έχουν κάνει κτήμα τους, δηλαδή ότι πρέπει να μπορούν να τις εκπροσωπεύουν όχι

μόνο με το στόμα, αλλά και με εσωτερική βεβαιότητα, πράγμα για το οποίο
απαιτείται μια νοητική διεργασία από πλευράς τους.
Τότε θα πέσουν οι παρωπίδες από τα μάτια τους, με αποτέλεσμα καρδιά και
νοημοσύνη να αρνούνται από καιρό σε καιρό να αποδεχθούν ορισμένα πιστεύω. Και
θα αρχίσει πλέον να αποκρυσταλλώνεται έτσι η Αλήθεια, η οποία Αλήθεια κάνει τον
άνθρωπο ευτυχισμένο και τον μετατρέπει σε φλογερό εκπρόσωπο της. Τότε πλέον θα
μπορεί ο άνθρωπος να πιστεύει ζωντανά, απελευθερωμένος από κάθε εξωτερικό
τύπο, οπότε πλέον η ψυχή του θα μπορεί να ωριμάσει και αυτός θα γίνει μέλος
εκείνης της Εκκλησίας που ίδρυσε στη γη ο Ιησούς Χριστός...
Αμήν
Αρ. 8676

17.11.1963
Ο καθαρισμός της παραμορφωμένης διδασκαλίας του Χριστού

Επειδή η διδασκαλία του Χριστού που διδάσκεται στη γη, έχει παραμορφωθεί σε
πολύ σημαντικό βαθμό, αυτός είναι ο λόγος που σας δίνω την άσπιλη Αλήθεια μέσα
από αυτά τα μηνύματα. Το Ευαγγέλιο δεν είναι πια αμόλυντο, όπως το μετέδωσα
μέσω του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους. Έχουν πλέον γίνει πάρα πολλές οι
αλλαγές στα λόγια Του. Οι άνθρωποι πολλά δεν τα καταλαβαίνουν πια σωστά, ενώ
πολλά άλλα τα εξηγούν λάθος.
Με το πέρασμα του χρόνου, ο λόγος που ονομάζεται «Λόγος του Θεού»,
προκάλεσε διχογνωμίες και σχίσματα ανάμεσα σε εκείνους που ο καθένας τους
υποστήριζε ότι αυτός μόνο αντιπροσωπεύει την αλήθεια. Λόγια τα οποία είχαν ένα
πνευματικό νόημα, ερμηνεύτηκαν εγκόσμια και οι άνθρωποι προσκολλούνται επάνω
τους με επιμονή, γιατί δεν μπορούν απλά να καταλάβουν πια το πνευματικό νόημα
που περιέχουν. Μ’ αυτόν τον τρόπο στήθηκε ένα οικοδόμημα πίστης του οποίου οι
διδασκαλίες παρέκκλιναν απόλυτα από αυτές που εδίδαξα ΕΓΩ στους ανθρώπους
όταν περπατούσα στη γη. Το αποτέλεσμα είναι ότι πάρα πολλοί άνθρωποι δεν
ενδιαφέρονται πια για τα πνευματικά πράγματα, γιατί η λογική τους τούς αποτρέπει
να δεχθούν διδασκαλίες που τις θεωρούν εμφανώς λάθος. Γιατί τα λάθη έχουν
διεισδύσει μέσα στην Αλήθεια και μόνο οι φανατικοί πια τα υποστηρίζουν σαν
αλήθεια.
Μια τέτοια παραμορφωμένη διδασκαλία πρέπει να καθαρισθεί, για να μπορέσουν
οι άνθρωποι να αντλήσουν οφέλη για την ψυχή τους από εκεί μέσα!
Με αυτήν την πρόθεση σας δίνω εκ νέου την άμεση Αποκάλυψή Μου, την οποία
κάθε καλόβουλος άνθρωπος θα αναγνωρίσει σαν 6εία Αποκάλυψη. Αλλά επίσης μόνο
ο πρόθυμος άνθρωπος θα τη δεχθεί και θα γίνει πάλι κάτοχος της ανόθευτης
Αλήθειας. Θα μπορέσει δε να αναγνωρίσει πώς και πού οι άνθρωποι έσφαλαν μέχρι
τώρα στις πεποιθήσεις τους. Ωστόσο η μετάδοση της ανόθευτης Αλήθειας και η
διόρθωση των εσφαλμένων διδασκαλιών πρέπει να γίνονται κατά έναν απολύτως
φυσιολογικό τρόπο. Ασυνήθιστα σημάδια θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να
επιβάλλουν την πίστη στους συνανθρώπους και αυτό δεν επιτρέπεται. Γι’ αυτό και
τούτο το έργο δεν συνοδεύεται από ασυνήθιστα φαινόμενα. Με πολύ φυσιολογικό
τρόπο, ένας άνθρωπος συλλαμβάνει με τα πνευματικά του αυτιά που ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ
του απευθύνω και έτσι καταγράφει το Λόγο Μου όπως τον λαμβάνει από ΕΜΕΝΑ.
Και επειδή υπάρχουν αποδείξεις, δεν μπορεί κανείς να του προσάψει πνευματική
σύγχυση ή αυθυποβολή ή ακόμα συνειδητή προσπάθεια να εξαπατήσει ή να
καταπλήξει τους συνανθρώπους του. Κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι ο
άνθρωπος αυτός έχει λάβει πνευματικές αποκαλύψεις γιατί υπάρχουν οι γραπτές
αποδείξεις. Και εν τούτοις, ο κάθε άνθρωπος χωριστά έχει τη δυνατότητα να τις

πιστέψει ή να τις απορρίψει, χωρίς να επηρεασθεί η ελευθερία του να πιστέψει ό,τι
θέλει. Είναι μεγάλη ανάγκη ωστόσο οι λανθασμένες ιδέες που έχουν διεισδύσει στις
σκέψεις των ανθρώπων να κατονομασθούν και να τονισθεί ότι είναι άχρηστες ή και
επικίνδυνες για την εξέλιξη της ψυχής. Διότι η πλάνη δεν μπορεί να οδηγήσει
ουδέποτε σε ΕΜΕΝΑ, αφού ΕΓΩ είμαι «η αιώνια Αλήθεια»! Η πλειοψηφία των
ανθρώπων όμως βαδίζει το δρόμο που απομακρύνεται από ΕΜΕΝΑ και γι’ αυτό
πρέπει να διαφωτισθούν, εφόσον βέβαια το επιθυμούν και είναι έτοιμοι γι' αυτό.
ΕΓΩ θα ενισχύσω με κάθε τρόπο την αποστολή του ανθρώπου αυτού που έχω
επιλέξει γι' αυτόν τον σκοπό. Γιατί πρόκειται για ένα απαραίτητο έργο ενάντια στην
δράση του αντιπάλου Μου, ο οποίος προσπαθεί πάντα να πολεμήσει και να
διαστρεβλώσει την Αλήθεια, για να εμποδίσει τους ανθρώπους να βρουν το φως της
Γνώσης.
Γι’ αυτό και θα ευλογήσω τον καθένα που θα συμμετάσχει σε τούτο το σημαντικό
έργο προσπαθώντας να διαδώσει στους συνανθρώπους του τις πνευματικές γνώσεις
που ΕΓΩ φέρνω στη γη. Η Αλήθεια είναι ένα φως που πρέπει να φωτίζει όλους όσους
θέλουν να βαδίσουν τον ορθό δρόμο προς ΕΜΕΝΑ, τον προαιώνιο ΠΑΤΕΡΑ τους,
ΤΟΝ οποίο όμως δεν μπορούν να βρουν σε καμία περίπτωση μέσα από λανθασμένες
διδασκαλίες. Γι’ αυτό πρέπει να διεξαχθεί αγώνας ενάντια στην πλάνη και ενάντια σ'
«αυτόν» που έφερε την πλάνη στον κόσμο.
Όμως μόνο όπου υπάρχει πόθος για την Αλήθεια, αυτή βρίσκει το δρόμο για την
καρδιά των ανθρώπων. Γιατί αυτός ο πόθος αποδεικνύει ότι ποθούν να βρουν και
ΕΜΕΝΑ τον ΙΔΙΟ και ότι θέλουν να απελευθερωθούν από αυτόν που τους κρατάει
στο σκοτάδι του πνεύματος. Σ’ αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να δοθεί η ανόθευτη
Αλήθεια, γι’ αυτό η διδασκαλία του Χριστού, όπως διδάσκεται σήμερα, πρέπει να
καθαρισθεί.
Ο Λόγος Μου πρέπει να φθάσει στους ανθρώπους πάλι στην απόλυτη
καθαρότητά του για να μπορούν να γίνουν μακάριοι μέσα από την Αλήθεια.
Γιατί μόνο η Αλήθεια προέρχεται από ΕΜΕΝΑ - και μόνο η Αλήθεια οδηγεί πάλι
πίσω σε ΕΜΕΝΑ
Αμήν
Αρ. 4028

22.4.1947
Η εκκλησία του Χριστού και οι εγκόσμιες οργανώσεις

Όσοι ανήκουν στην Εκκλησία Μου θα συναντηθούν και θα συνδεθούν στενά
μεταξύ τους. Επιθυμία τους θα είναι πάντα να πορεύονται με την Αλήθεια, να ζουν με
Αγάπη και να ΜΕ υπηρετούν τόσο τώρα όσο και αιώνια. Γιατί φέρουν μέσα τους το
Πνεύμα Μου, έχουν ζωντανέψει τον πνευματικό σπινθήρα μέσα τους, που είναι δικό
Μου κομμάτι και επομένως έχουν γίνει μέλη της Εκκλησίας Μου, την οποία ίδρυσα
ΕΓΩ ο Ίδιος. Και Εγώ αυτούς θα τους ευλογώ αιώνια.
Όποιος πορεύεται με την Αλήθεια, που σημαίνει ότι τον διδάσκει το Πνεύμα Μου
που έχει μέσα του, γνωρίζει επίσης ότι η αγάπη και η πίστη είναι τα θεμέλια της
Εκκλησίας Μου, όπως επίσης τι ΕΓΩ εννοώ με τα λόγια Μου: «Εσύ είσαι ο Πέτρος,
ο βράχος όπου θα κτίσω την Εκκλησία Μου». Γνωρίζει επίσης ότι μ' αυτό δεν εννοώ
καμία οργάνωση που έχουν ιδρύσει οι άνθρωποι, αντίθετα ότι η Εκκλησία Μου
συμπεριλαμβάνει όλους τους ανθρώπους που έχουν τη σωστή σχέση μαζί Μου, χάρη
στην θέληση και στην αγάπη τους προς ΕΜΕΝΑ και προς τον διπλανό τους.
Το μόνο που απαιτώ από τους ανθρώπους είναι η εκπλήρωση της εντολής της
αγάπης και μία ισχυρή πίστη. Έχω υποσχεθεί αιώνια μακαριότητα, την αιώνια ζωή, σ’
αυτούς που ΜΕ πιστεύουν, που σημαίνει δηλαδή ότι δέχονται τη διδασκαλία Μου

σαν θεϊκή και συμμορφώνουν τη ζωή τους ανάλογα. Σ' όλους αυτούς έχω υποσχεθεί
την αιώνια ζωή και γι’ αυτό τούτοι πρέπει να ανήκουν στην Εκκλησία Μου, την
κοινότητα των ανθρώπων που ονομάζω Εγώ Εκκλησία Μου.
Όμως άραγε χρειάζονται γι' αυτόν τον σκοπό έναν κοσμικό σύνδεσμο, να
συμμετέχουν δηλαδή σε μία οργάνωση που γεννήθηκε μέσα στον κόσμο και από τους
ανθρώπους; Αυτή η ερώτηση είναι πολύ σημαντική και γι' αυτό πρέπει να εξετασθεί
διεξοδικά. Δεν υπάρχει καμία οργάνωση που να μπορεί να ισχυρισθεί ότι την έχω
ιδρύσει ΕΓΩ, ωστόσο ο καθένας μπορεί να ενσωματωθεί ολοκληρωτικά στην
Εκκλησία Μου που ίδρυσα ΕΓΩ. Τα μέλη της δηλαδή μπορούν να νοιώσουν ότι
ανήκουν στην Εκκλησία Μου, εφόσον γίνουν «Πέτροι», δηλαδή βράχοι στην πίστη
τους.
Κατ’ αρχήν, σε μία οργάνωση πρέπει να κυριαρχεί ο χαρακτήρας της Εκκλησίας
Μου, οι ακόλουθοι της οφείλουν να πιστεύουν βαθιά σε ΜΕΝΑ. Τότε η εκκλησία
που έχει ιδρυθεί εγκόσμια μπορεί να συμπεριλάβει τους πιστούς Μου και τούτοι από
την δική τους πλευρά μπορούν να αισθάνονται σε κάθε οργάνωση υποψήφιοι για το
Βασίλειο Μου, γιατί τότε ανήκουν στην Εκκλησία Μου που ΕΓΩ ο Ίδιος ίδρυσα
πάνω στη γη.
Τα λόγια Μου πρέπει να τα εννοήσετε καθαρά πνευματικά. Αυτό σημαίνει ότι
απλά προτρέπουν τον πιστό σε ακλόνητη πίστη, γιατί από αυτήν εξαρτάται η
επενέργεια του Πνεύματος το οποίο είναι το πιο ασφαλές γνώρισμα της Εκκλησίας
Μου. Γιατί όποιος έχει την πραγματική πίστη, έχει και την αγάπη, δεδομένου ότι η
πραγματική πίστη ζωντανεύει μόνο με έργα αγάπης.
Το σημάδι της Ζωής είναι η εκδήλωση του Πνεύματος Μου μέσα στον άνθρωπο.
Όποιος μ’ αυτόν τον τρόπο διδάσκεται από το Πνεύμα, όποιος είναι γεμάτος με την
Αλήθεια Μου, δικαιούται να συγκαταλέγεται στην Εκκλησία Μου.
Συμπεριλαμβάνεται στους δικούς Μου και υποστηρίζει με πλήρη πεποίθηση τη
διδασκαλία Μου γιατί την έχει ενσωματώσει ο ίδιος στην καρδιά και στο μυαλό του.
Η διδασκαλία έχει ενισχύσει την πίστη του και τον έχει κάνει ελεύθερο και
ευτυχισμένο, έτσι ώστε η αγάπη τον ωθεί να προσφέρει τα ίδια στους συνανθρώπους
του.
Δεν ισχύει όμως σαν προϋπόθεση ότι πρέπει πρώτα μία εγκόσμια - εκκλησιαστική
οργάνωση να καθιστά τους ανθρώπους άξιους για το πνευματικό βασίλειο, γιατί ΕΓΩ
κοιτάζω μόνο την καρδιά, τη θέληση και τις σκέψεις του ανθρώπου Αν αυτές είναι
στραμμένες σ’ Εμένα, τότε αυτός ο άνθρωπος ΜΕ έχει βρει ήδη. Αν όμως
παρεκκλίνουν από το καθαρό πνεύμα, τότε ούτε μία εκκλησιαστική οργάνωση δεν
πρόκειται να επιτύχει καμία αλλαγή, διότι, ό,τι συμβαίνει κάτω από πίεση, δεν έχει
καμία αξία στα μάτια Μου.
Μόνο ο Λόγος Μου μπορεί να ξυπνήσει μέσα στον άνθρωπο την επιθυμία να
έρθει σ' ΕΜΕΝΑ και γι’ αυτόν το λόγο δεν καταδικάζω τις εγκόσμιες εκκλησιαστικές
οργανώσεις, όσο κηρύσσουν ακόμα το Λόγο Μου, αντίθετα τις ενισχύω κιόλας, αλλά
μόνον στο βαθμό που αυτοί που διδάσκουν εκεί μέσα ζουν σύμφωνα με τις εντολές
Μου. Αν ένας απ' αυτούς ανήκει στην δική Μου Εκκλησία που ίδρυσα ΕΓΩ, έτσι που
να πιστεύει σταθερά και ακράδαντα σ' ΕΜΕΝΑ, στην Αγάπη, τη Δύναμη και την
Σοφία Μου, τότε τον γεμίζω με το Πνεύμα Μου για να μπορέσει να επιδράσει με
επιτυχία πάνω στο μικρό ποίμνιο του για να λάβουν όσοι επιθυμούν τον Λόγο μου,
γιατί μόνο μ’ αυτόν μπορούν να φθάσουν στην πνευματική ωριμότητα.
Πολύ πιο ωφέλιμο ωστόσο είναι όταν ο άνθρωπος από μόνος του ΜΕ αποζητάει
και ΜΕ ψάχνει, όταν δίνει προσοχή στην εσωτερική φωνή μέσα του, που του
φανερώνει πάντα το σωστό και τον προτρέπει σε έργα αγάπης. Αν υπακούσει αυτήν
την εσωτερική φωνή μέσα του, ΜΕ πλησιάζει πολύ νωρίτερα και συλλαμβάνει έτσι
ζωντανά τον Λόγο Μου, γιατί τον βάζει στην καρδιά του και ζει ανάλογα. Θα ανήκει
αληθινά στην Εκκλησία του Χριστού η οποία είναι ακατανίκητη και θα αντέξει και
στις πιο ισχυρές θύελλες που θα εξαπολύσουν στο τέλος οι δυνάμεις της κόλασης.

Διότι έχω δώσει και αυτήν την υπόσχεση στους ανθρώπους ότι δηλαδή οι
δυνάμεις της κόλασης δεν πρόκειται να τους νικήσουν, ότι η Εκκλησία Μου είναι
απαράλλακτη και θα παραμείνει ως το τέλος. Και θα είναι ο θεμέλιος λίθος της
πνευματικής ανέλιξης πάνω στη Νέα Γη. Εκεί θ' ανήκει ο καθένας στην Εκκλησία
Μου, διότι μόνο αυτοί που πιστεύουν βαθιά, αυτοί που ΜΕ αγαπούν πάνω απ’ όλα,
θα ζωντανέψουν τούτη τη Νέα Γη. Όσοι όμως ανήκουν μόνο σε εγκόσμιες
εκκλησιαστικές οργανώσεις και τους λείπει η εσωτερική ζωή, αυτοί θα χάσουν
προηγούμενα την πίστη τους, με αποτέλεσμα να χαθούν.
Αμήν
Αρ. 1799

1.2.1941
Η Αληθινή Εκκλησία του Χριστού και η Παράδοση

Είμαι κοντά σας όλες τις μέρες και μπορείτε πάντα να είσαστε βέβαιοι για το
έλεός Μου.
Πάνω στην γη, τα βάσανα είναι τα σκαλοπάτια της σκάλας που οδηγεί προς τα
πάνω. Προσπαθείτε να κάνετε σκαλοπάτι - σκαλοπάτι και με αυτόν τον τρόπο να
σηκώσετε το φορτίο, τη δοκιμασία που σας στέλνω. Κάποτε θα Με ευγνωμονείτε
όταν θα βλέπετε προς τα πίσω την πορεία σας στη γη, διότι η Αγάπη Μου είναι
μόνιμος συνοδός σας και εφόσον το συνειδητοποιείτε, θα αντιμετωπίζετε με απόλυτη
εμπιστοσύνη τα χρόνια που θα ’ρθουν.
Κάθε βάρος θα σας φαίνεται πλέον υποφερτό αφού γνωρίζετε ότι το σηκώνω και
Εγώ μαζί σας. Κάθε πόνος σας βοηθάει να ωριμάσετε κι να 'ρθετε πιο κοντά Μου.
Γιατί εάν ζητήσετε την Βοήθειά Μου στην προσευχή σας, δεν πρόκειται να μείνετε
απογοητευμένοι.
Γνωρίζω τα προβλήματά σας και περιμένω μόνο να έρθετε σε Μένα για να
μπορέσω να σας συνδράμω. Γι’ αυτό μην είστε άπιστοι και αφήστε Εμένα να
κατευθύνω τις τύχες σας. Διότι η δοκιμασία δεν είναι πιο μεγάλη από το Βοηθό σας
και ό,τι σε σας φαίνεται μαρτύριο, Εγώ θα το μετατρέψω σε χαρά, αν πιστεύετε και
Μ' αφήνετε να σας βοηθήσω.
Κάθε άνθρωπος που νοιώθει ότι ανήκει στην εκκλησία, δηλαδή που εμμένει σε
μια συγκεκριμένη παράδοση, χωρίς να βρίσκει εσωτερική ικανοποίηση, είναι
δέσμιος. Κάνει ό,τι πρέπει να κάνει σύμφωνα με τους κανόνες όμως δεν έχει την
ακράδαντη πίστη ότι με τις πράξεις του πλησιάζει τον Θεό, ούτε καλλιεργεί ο ίδιος
τον σύνδεσμο με Εκείνον, ακριβώς γιατί του λείπει η πίστη. Εκτός αυτού, αυτοί
ακριβώς, οι άνθρωποι δεν σκέπτονται ιδιαίτερα σχετικά με τον Θεό και τη σωστή
πίστη. Έχουν εμπλακεί σε μια κατάσταση που τους εμποδίζει να σχηματίζουν δικές
τους απόψεις. Μια τέτοια πίστη έχει μικρή αξία όμως μπροστά στον Θεό, γιατί δεν
είναι αληθινή πίστη, αλλά μόνο μηχανική εκτέλεση κάποιων εντολών που έχουν
επιβάλλει άλλοι άνθρωποι και τούτο συμβαίνει χωρίς να σκέφτεται κανείς ιδιαίτερα.
Αυτό που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό και του χαρίζει την απεριόριστη
Αγάπη Του, είναι η ακλόνητη πίστη ότι ο Θεός όντως υπάρχει, ότι είναι ένα Ον που
ξεχειλίζει αγάπη, την οποία θέλει να μεταδώσει σ' όλα τα πλάσματά Του. Και μετά, η
λατρεία αυτού του Όντος, η απόλυτη πίστη σ’ Αυτόν, η υπακοή με κάθε τρόπο
προχωρώντας στην εκτέλεση των εντολών Του, της αγάπης δηλ. για τον Θεό πάνω
απ' όλα και της αγάπης για τον πλησίον σαν τον εαυτό. Τότε αυτός ο άνθρωπος ζει
ακολουθώντας συνειδητά τον Ιησού, βιώνει την καθαρή χριστιανική διδασκαλία και
ανήκει στην αληθινή Εκκλησία του Χριστού, γιατί η πίστη του είναι σύμφωνη με την
θεία Βούληση.

Δεν ακολουθεί τις εντολές που έχουν βγάλει οι άνθρωποι, αλλά προσπαθεί με
ζήλο και αφοσίωση να διαμορφωθεί ο ίδιος σε ευλογία για την ανθρωπότητα, όντας
πάντα πρόθυμος να υπηρετήσει τον Θεό και να υποστηρίξει την αληθινή πίστη που
έχει χαθεί εντελώς από τον κόσμο.
Μόνο τότε μπορεί να κηρυχθεί πάλι η Αλήθεια στον κόσμο, φανερωμένη από
ψηλά και η πίστη να ζωντανέψει πάλι, γιατί ο ίδιος ο Θεός μιλάει στους ανθρώπους
και τους φανερώνει ποιος δρόμος είναι ο πιο βατός και συνάμα οδηγεί στο στόχο.
Πόσο λίγο ωστόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος για το τι είναι σωστό μπροστά στον
Θεό και τι σημαίνει η αληθινή Εκκλησία του Χριστού.... Από την άλλη όμως με τι
ζήλο συμμορφώνεται και ακολουθεί συχνά τις επιταγές της γήινης εκκλησίας και ας
μην έχουν σχεδόν καμία αξία στα μάτια του Θεού, γιατί δεν προσφέρουν το
παραμικρό στην εξέλιξη της ψυχής προς τα πάνω ....
Αμήν
Αρ. 8119

7.3.1962

Να ελέγχετε πάντοτε την προέλευση των πνευματικών διδασκαλιών
Όπου ο σπόρος πέφτει σε καλό έδαφος θα πιάσει ρίζες και θα φυτρώσει και θα
βγάλει καλούς καρπούς. Πρέπει όμως να σπαρθεί καλός, καθαρός σπόρος και αν
θέλετε να είσαστε καλοί εργάτες στον αμπελώνα Μου, τότε πρέπει να λάβετε το
σπόρο από Εμένα τον ίδιο, γιατί μόνον Εγώ γνωρίζω τι χρειάζονται τα εδάφη που
είναι οι καρδιές των ανθρώπων, για να Μου αποδώσουν και αυτές καλό καρπό.
Μόνο Εγώ το ξέρω τι χρειάζονται οι ανθρώπινες καρδιές προκειμένου να Μου
εξασφαλίσουν μια καλή σοδειά.... για να πέσουν μέσα στην αγκαλιά Μου σαν ώριμοι
καρποί και να μπορέσω να τις μαζέψω όταν έρθει η ώρα της συγκομιδής.
Ο καλύτερος σπόρος που μπορώ να βάλω μέσα σε μια ανθρώπινη καρδιά είναι ο
Λόγος Μου, τον οποίο σας φέρνω Εγώ ο ίδιος από ψηλά. Γιατί πρέπει όλοι οι
άνθρωποι ν' ακούσετε το Λόγο Μου, τον οποίον μπορείτε να τον βρείτε οπουδήποτε,
αρκεί να το θέλετε σοβαρά να σας μιλήσω Εγώ ο ίδιος, δηλαδή να θέλετε ν' ακούσετε
ή να διαβάσετε το Λόγο «Μου»....
Όταν λοιπόν ακούτε από τους αγγελιοφόρους Μου ότι μιλάει απευθείας ο Θεός
και Πατέρας σας, όταν ακούτε το Λόγο Μου, που σας μεταφέρουν οι ίδιοι οι
απεσταλμένοι Μου, τον οποίο έχουν λάβει άμεσα από Μένα, σύντομα θα νιώσετε ότι
σας δίνεται μία χάρη ανεκτίμητης αξίας. Γιατί ο Λόγος θα πιάσει ρίζες μέσα σας, δεν
θα χαθεί απλά μέσα στ’ αυτιά σας, αλλά θα τον συλλάβει και η καρδιά. Έτσι θα
νιώσετε τη δύναμη του Λόγου, γιατί τότε θα έλκεσθε από Μένα, μια και θα Με έχετε
αναγνωρίσει σαν τον ίδιο τον Πατέρα σας που σας μιλάει.
Όταν οι απεσταλμένοι Μου σας μεταφέρουν δώρα της Χάρης Μου, δεν πρέπει να
τ’ αρνείσθε, γιατί τότε αρνείσθε και Μένα τον ίδιο, που χτυπάω στην πόρτα της
καρδιάς σας για να Μου επιτραπεί η είσοδος.... Οφείλετε όμως να ελέγχετε τα δώρα
που σας φέρνουν οι απεσταλμένοι Μου αυτοί, διότι δεν θέλω να τα δέχεστε χωρίς
περίσκεψη. Θέλω να τα ελέγχετε και να κρατάτε μόνο ό,τι είναι καλό….
Και αν έχετε καλή θέληση, τότε ο Λόγος Μου θα αγγίξει και σας, οπόταν ο
σπόρος έχει πέσει ήδη σε καλό έδαφος, όπου μπορεί να αναπτυχθεί. Θα
καλλιεργήσετε από μόνοι σας τότε το έδαφος της ζωής σας ακολουθώντας τις οδηγίες
που σας δίνω και ζώντας σύμφωνα με το θέλημά Μου: θα εφαρμόζετε δηλαδή την
αγάπη στη ζωή σας, η οποία προωθεί επίσης την ωρίμανση μέσα σας, ώστε δεν θα
θέλετε ποτέ πια να σας λείψει ο Λόγος Μου, γιατί συνειδητοποιείτε ότι είναι το
κατάλληλο Νερό Αγάπης και Ζωής που χρειάζεσθε, προκειμένου να μπορείτε να
εκπληρώσετε το σκοπό της επίγειας ζωής σας....

Όμως προσέχετε, να μη βάλετε κακό σπόρο στο έδαφος της ζωής σας, γιατί ένας
τέτοιος σπόρος θα βλάσταινε μόνο ζιζάνια.... θα έφερνε μόνο σύγχυση στην καρδιά
σας, χωρίς να σας χαρίσει καθόλου δύναμη για τη ζωή, αντίθετα μάλλον θα σας
έφερνε το θάνατο, γιατί ποτίζεται από δηλητηριασμένα πηγάδια τα οποία είναι
καταστροφή για σας....
Οι καρδιές σας θα πρέπει να παίρνουν μόνο την πεντακάθαρη Αλήθεια,
προκειμένου η ψυχή να ωριμάσει για την αιώνια ζωή. Και αυτή την Αλήθεια σας την
προσφέρει αποκλειστικά και μόνο ο Λόγος Μου, τον οποίο λαμβάνετε από Εμένα τον
ίδιο.
Γι’ αυτό το λόγο μην αποδέχεστε απερίσκεπτα όλα όσα σας παρουσιάζουν σαν
την Αλήθεια. Αντίθετα, ελέγξτε τα, εάν προέρχονται όντως από Εμένα τον ίδιο και
εάν συμφωνούν με τις άλλες απευθείας αποκαλύψεις.... ειδαλλιώς μπορείτε να τα
απορρίψετε σαν πλάνες που λίγη αξία έχουν για την ωρίμανσή σας στη γη. Αντίθετα,
σας βάζουν επιπλέον στον κίνδυνο να παραδοθείτε κι εσείς στο θάνατο. Γιατί η πλάνη
προέρχεται από δηλητηριασμένα πηγάδια, η πλάνη είναι έργο του αντιπάλου Μου, ο
οποίος σε καμία περίπτωση δεν θέλει να σας βοηθήσει να βρείτε τη ζωή, παρά
αντίθετα, σας παραδίνει στο θάνατο, γιατί ο ίδιος δεν έχει καθόλου αγάπη….
Γι’ αυτό δίνετε προσοχή εάν κατά κύριο λόγο κηρύσσεται πάντα η εντολή Μου
για την αγάπη σε Μένα και στον πλησίον και ότι ο Λόγος που σας στέλνω από ψηλά
έχει πάντοτε αυτές τις εντολές της αγάπης σαν περιεχόμενο....
Προσέξτε ότι μέσω του Λόγου Μου σας μεταφέρεται κατά κύριο λόγο η γνώση
για το θεϊκό Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό και ότι συνεπώς μπορείτε να αποδέχεσθε
χωρίς αμφιβολία οτιδήποτε σας δείχνει το δρόμο που οδηγεί σ’ Εκείνον, στο
σταυρό....
Και να ξέρετε ότι τότε κατέχετε την Αλήθεια, ότι Εγώ ο ίδιος είμαι τότε ο
Δάσκαλός σας, ότι σας μιλάω εγώ ο ίδιος και επομένως σας προμηθεύω με καλό
σπόρο, ο οποίος θα αποδίδει πάντα καλή σοδειά....
Και τότε δεν θα διανύσετε άσκοπα τη γήινη πορεία σας γιατί θα ακούσετε τους
εργάτες Μου και θα λάβετε όλα τα δώρα τους που σας φέρνουν στο Όνομά Μου....
Θα πασχίσετε και οι ίδιοι να αξιοποιήσετε όλα αυτά τα δώρα και στο τέλος των
ημερών θα σας μαζέψει σαν ώριμους καρπούς ο Θεός σας και προαιώνιος
Δημιουργός....
Αμήν

Αρ.2221

25.1.1942
Οι διάδοχοι του Πέτρου και η κοσμική εκκλησιαστική εξουσία

Διαβάστε τη Βίβλο και θα διαπιστώσετε ολοφάνερα πως το Πνεύμα της Αλήθειας
έχει εκτοπισθεί. Ο Λόγος του Θεού σας έχει αποσιωπηθεί, με σκοπό να μην βρείτε το
Φως, όσοι ψάχνετε την Αλήθεια. Η εκκλησιαστική παράδοση τηρείται πιστά, όμως
κανείς δεν ελέγχει κατά πόσον τούτη η παράδοση ανταποκρίνεται στην διδασκαλία
του Χριστού. Και πόσες φορές αλλοιώθηκε το νόημα του θείου Λόγου και πόσες
φορές παρερμηνεύθηκε και πόσο σπάνια μόνο αντιδράει κάποιος στη λανθασμένη
ερμηνεία του.

Αυτή η παραπλάνηση της ανθρωπότητας δεν μπορεί παρά να τονισθεί
επανειλημμένα, αφού υπήρξε η αιτία όλων των σχισμάτων και των θρησκευτικών
αντιθέσεων.
Όταν ο Ιησούς περπατούσε στη γη, μιλούσε για το Βασίλειο του Θεού, για ένα
Βασίλειο που δεν είναι τούτου του κόσμου. Δεν μίλησε για μια εγκόσμια εξουσία,
ούτε μίλησε για μια εκκλησιαστική εξουσία, για μια οργάνωση. Ούτε μίλησε για
άνδρες οι οποίοι θα έπρεπε στη θέση του Θεού να διοικήσουν την Κοινότητά του.
ΑΥΤΟΣ είπε μόνο στους μαθητές του «πηγαίνετε και διδάξτε όλα τα έθνη». Τους
ανέθεσε την αποστολή, να μάθουν στους ανθρώπους τη διδασκαλία του για την
αγάπη και τους υποσχέθηκε να τους βοηθάει, εφόσον θα έμεναν πιστοί στο Πνεύμα
του.
Γιατί, αφού δίδασκαν την Αγάπη, έπρεπε και οι ίδιοι να ζουν με αγάπη και
συνεπώς ο Ίδιος ο Θεός, Ο ΟΠΟΙΟΣ είναι η Αγάπη, ήταν μαζί τους. Όπου όμως
εξουσιάζει η αγάπη, κάθε διοικητική εξουσία είναι αχρείαστη, όπου κυριαρχεί η
αγάπη, ο ένας υπηρετεί τον άλλο, και όπου κυριαρχεί η αγάπη, εκεί είναι οι εντολές
περιττές, εκτός από την εντολή της Αγάπης, που πρέπει να κηρύσσεται στους
ανθρώπους, γιατί την έδωσε ο Ίδιος ο Θεός. Ό,τι διδάσκει την Αγάπη, ανταποκρίνεται
στη θεία Βούληση, οι υπόλοιπες όμως εντολές που έχουν προστεθεί, δεν είναι
σύμφωνες με το θέλημα του Θεού διότι η έκδοση εντολών προϋποθέτει μια κυρίαρχη
εξουσία.
Αν οι άνθρωποι θέλουν να κερδίσουν το Βασίλειο του Θεού, οφείλουν να ζουν
σαν αδέλφια μεταξύ τους, υπακούοντας μόνο στη θέληση του Θεού. Δεν πρέπει να
επαναστατούν ενάντια στην κοσμική εξουσία, την οποία έχει ορίσει ο Θεός για να
τηρεί την πειθαρχία και την τάξη, όταν αυτή παραβιάζεται, όμως το Βασίλειο Του δεν
είναι αυτού του κόσμου. Στο δικό Του Βασίλειο είναι ΑΥΤΟΣ μόνος του ΚΥΡΙΟΣ
και ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗΣ και πραγματικά, δεν έχει ανάγκη κανέναν άνθρωπο στη γη ο
οποίος να ΤΟΝ αντιπροσωπεύει και να έχει εξουσία πάνω στους συνανθρώπους του.
Ποια λόγια λοιπόν του ΚΥΡΙΟΥ, όταν βάδιζε στη γη αναφέρονται σε μια τέτοια
εξουσία; ΑΥΤΟΣ έζησε σαν ένα υπόδειγμα αγάπης, έδινε αγάπη και δίδασκε την
αγάπη. Όμως η αληθινή αγάπη, αποκλείει κάθε διάθεση κυριαρχίας, ο ισχυρός δεν
μπορεί να εξουσιάζει τον ασθενέστερο, ακόμη κι εκεί όπου διδάσκεται η εκπλήρωση
των θεϊκών εντολών. Διότι μία πράξη που γίνεται από καταναγκασμό, δεν είναι
ιδιαίτερα αξιόλογη, όσο καλή και ευγενική να είναι. Μόνο όταν έχει ενεργήσει η
ελεύθερη βούληση στον άνθρωπο, εκτιμάει ο Θεός αυτές τις πράξεις....
Ο Θεός δηλαδή απαιτεί μόνο την ελεύθερη θέληση για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι
στη γη δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προσθέτουν αυθαίρετα τις δικές τους εντολές
κοντά στις θεϊκές. Κι ακόμα λιγότερο επιτρέπεται να επιβάλλονται σαν καθήκον
τούτες οι εντολές στους ανθρώπους, να απαιτούνται δηλαδή με την απειλή μιας
προσωρινής ή αιώνιας τιμωρίας. Διότι έτσι γίνεται σεβαστή μια εντολή, την οποία
διαφορετικά θα αγνοούσαν, ακριβώς για να αποφευχθεί η τιμωρία αυτή.
Συνεπώς η τήρηση τέτοιων εντολών είναι αδύνατον να έχει ιδιαίτερη αξία για τον
Θεό και για την αιωνιότητα.
Όταν οι μαθητές ανέλαβαν την αποστολή τους από τον Χριστό και διέδωσαν το
Ευαγγέλιο σ’ όλον τον κόσμο, η ενέργεια του Θεού μέσα τους ήταν ολοφάνερη, γιατί
θεράπευαν αρρώστους στο όνομα του Ιησού, εξόρκιζαν κακά πνεύματα και έκαναν
θαύματα για να ενισχύσουν αυτά που εδίδασκαν. Διότι το Πνεύμα του Θεού ήταν
μαζί τους και μέσα τους. Όλα όσα έκαναν, ήταν ενέργεια του θείου Πνεύματος.
Κήρυτταν τη διδασκαλία του Χριστού, τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης και μπροστά
στους συνανθρώπους τους ζούσαν ένα υπόδειγμα αγάπης και έτσι αποκλειόταν κάθε
διάθεση εξουσιασμού, διότι ήσαν σαν αδέλφια μεταξύ τους, που υπηρετούσαν ο ένας
τον άλλο με αγάπη....

Αυτό το λειτούργημα ανέθεσε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές Του για να
συνεχίσουν το έργο Του - δεν διόρισε όμως έναν από τους απόστολους σαν κεφαλή,
σαν οδηγό, τον οποίο θα έπρεπε όλοι να υπακούουν.
Αυτό που προέκυψε όμως στη συνέχεια, απέχει πολύ απ’ αυτό που πρέσβευε ο
Ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ. Στήθηκε μια εκκλησιαστική - κοσμική εξουσία, η οποία έφερε την
εντολή της αγάπης σε μια μορφή η οποία δεν ανταποκρινόταν πια σ’ αυτά που είχε
διδάξει ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός στους ανθρώπους. Η αγάπη και η αλληλοϋπηρεσία
απαιτείτο ακόμη από τους ανθρώπους, αλλά δεν δινόταν πια το ζωντανό παράδειγμα.
Και τούτο το σημείο είχε πολύ βασική σημασία, γιατί προέκυψε πάλι το ίδιο πράγμα
δηλαδή αυτό που ο Ιησούς Χριστός είχε καταδικάσει και στηλιτεύσει την εποχή της
γήινης ζωής Του: δόθηκαν στους ανθρώπους εντολές για πράγματα που θα έπρεπε
ωστόσο να κάνουν με τη δική τους ελεύθερη θέληση. Επιπλέον, άνθρωποι που είχαν
υπόληψη, τιμές και αξιώματα, αυτονομάσθηκαν διάδοχοι των αποστόλων, οι οποίοι
διεξήγαγαν όμως το λειτούργημά τους μέσα σε πολύ μεγάλη φτώχεια. Κατά τον ίδιο
τρόπο, ο οργανωτικός μηχανισμός τρομακτικής αίγλης και χλιδής που προέκυψε,
αυτοχαρακτηρίστηκε ως η αποκλειστικά σωτήρια Εκκλησία, αυτήν που υποτίθεται
ότι ο Ιησούς Χριστός ίδρυσε με τα λόγια: «Εσύ είσαι ο Πέτρος, ο βράχος».
Οι άνθρωποι που εποφθαλμιούσαν την εξουσία, ερμήνευσαν αυτά τα λόγια κατά
το συμφέρον τους. Αυτά τα λόγια όμως δεν αφήνουν με κανένα τρόπο να εννοηθεί ότι
ο Πέτρος είναι ο θεμελιωτής μιας εκκλησιαστικής εξουσίας και ότι οι προκαθήμενοι
αξιωματούχοι αυτής της εκκλησίας είναι οι διάδοχοι των αποστόλων. Εκείνων των
αποστόλων οι οποίοι χωρίς τιμές και αξιώματα κήρυξαν στον κόσμο μόνο το
Ευαγγέλιο, τη θεϊκή διδασκαλία της αγάπης. Ο Πέτρος ήταν ο πιο πιστός ανάμεσά
τους και ο Ιησούς επαίνεσε την βαθιά του πίστη με τα λόγια: «Εσύ Πέτρο είσαι ο
βράχος πάνω στον οποίο θα κτίσω την Εκκλησία Μου». Ο Ιησούς ονομάζει Εκκλησία
Του την κοινότητα των πιστών, διότι όσοι θέλουν να κατακτήσουν την Βασιλεία των
Ουρανών, οφείλουν να συνταχθούν όλοι μαζί με βαθιά πίστη και έτσι να
αποτελέσουν την Εκκλησία Του.
Αυτή είναι η θέλησή Του και αυτήν τη θέληση εξέφρασε με τα παραπάνω λόγια.
Αλλά δεν είναι θέλησή Του οι υψηλοί και ανώτατοι αξιωματούχοι να αισθάνονται
σαν προκαθήμενοι μιας τέτοιας κοινότητας και να εξασκούν την εξουσία τους ως
τέτοια. Ούτε επίσης τα αμέτρητα έθιμα και οι τελετές να παραγκωνίζουν τον
πραγματικό πυρήνα, δηλαδή, τελικά η θεϊκή διδασκαλία της αγάπης να περνάει σε
δεύτερη μοίρα, διότι η μεγαλύτερη σημασία δίνεται στα εξωτερικά τυπικά. Κατά
συνέπεια το πραγματικό έργο των αποστόλων που ήταν να κηρύξουν στον κόσμο το
Ευαγγέλιο, δεν υφίσταται πια.
Σίγουρα ανάμεσα σ’ αυτούς τους αξιωματούχους μπορούν να υπάρχουν και
τέτοιοι όπως τους θέλει ο Θεός και εννοείται ότι αυτοί δεν θα στερηθούν το Πνεύμα
Του και το Έλεός Του, όμως η σοφία τους δεν είναι συνέπεια της θέσης τους ή του
υψηλού αξιώματος, το οποίο κατέχουν, αλλά επειδή πορεύονται ορθά μπροστά στον
Θεό. Τότε αυτοί είναι πραγματικά διάδοχοι του Πέτρου, διότι έχουν ισχυρή πίστη και
από την δύναμη της πίστης αντλούν την σοφία. Διότι τότε είναι σαν ένας βράχος απ’
όπου αναβλύζει το Νερό της Ζωής, τότε είναι οι αληθινοί εκπρόσωποι της Εκκλησίας
του Χριστού, η οποία δεν είναι άλλη από την κοινότητα των πιστών.
Αμήν
Αρ. 6611

1.8.1956
Τι σημαίνει «βάπτιση»;

Δεν μπορείτε να συλλάβετε καν τι μεγάλη χάρη είναι να λαβαίνετε το Λόγο Μου.
Φθάνει να απευθυνθείτε σ’ ΕΜΕΝΑ να σας φωτίσω και ΕΓΩ θα απαντήσω κάθε
ερώτημά σας και θα διώξω κάθε αμφιβολία σας. Σας απαντώ επίσης βέβαια και μέσα
από τις σκέψεις σας, αλλά πολλές φορές δεν είσασθε βέβαιοι ότι οι σκέψεις σας
προέρχονται πραγματικά από ΕΜΕΝΑ, ώστε οι αμφιβολίες σας παραμένουν.
Αντίθετα «τα λόγια που σας έρχονται από επάνω και τ’ ακούτε μέσα σας», όταν
αξιοποιείτε και εκμεταλλεύεσθε τη χάρη που σας δίνω να λαμβάνετε το Λόγο Μου
απευθείας μέσα στην καρδιά σας, σας κάνουν πανευτυχείς.
Τόσα πολλά ερωτήματα σας απασχολούν κι όμως θα έφθανε μια κατανυκτική
παράκληση σ’ ΕΜΕΝΑ για να σας δώσω τις απαντήσεις που ψάχνετε. Σπάνια όμως
ΜΟΥ απευθύνετε μια τέτοια παράκληση, δηλαδή δεν ξέρετε καν τι μεγάλη χάρη
διαθέτετε και δεν την εκμεταλλεύεσθε.
Η ψυχή του κάθε ανθρώπου χρειάζεται ένα καλό καθαρισμό, ένα λουτρό που να
την απαλλάξει απ’ όλες τις ακαθαρσίες, να την τονώσει και να την ζωντανέψει για να
γίνει άξια για το έργο που έχει να εκτελέσει στη γη. Και οφείλει η ψυχή του κάθε
ανθρώπου να είναι πρόθυμη να προβεί από μόνη της ή να υποστεί έναν τέτοιον
καθαρισμό, γνωρίζοντας ότι δεν είναι στην κατάσταση που την θέλω Εγώ να είναι,
όπως πρέπει δηλαδή να είναι για να μπορέσει να ΜΕ πλησιάσει και να μείνει
παντοτινά κοντά ΜΟΥ.
Όμως ένα τέτοιο «λουτρό καθαρισμού» δεν εννοείται εξωτερικά. Είναι μία πράξη
η οποία πρέπει να συμβεί εσωτερικά, που μπορεί να γίνει αντιληπτή εξωτερικά μόνο
επειδή συντελείται μια μεταμόρφωση στον άνθρωπο. Αυτή η μεταμόρφωση του δίνει
τη βεβαιότητα ότι έχει αναδυθεί μέσα από ένα βούρκο και έχει μπει σ' ένα τονωτικό
λουτρό από το οποίο βγαίνει πεντακάθαρος και ξανανιωμένος.
Αλλά το νερό που είναι καθαρό και ξανανιώνει, δεν μπορεί να είναι στεκούμενο
και άψυχο. Πρέπει να είναι τρεχούμενο και ζωντανό, ένα νερό που έχει τη δύναμη να
καθαρίζει και να ζωντανεύει. Χρειάζεσθε λοιπόν το Ζωντανό Νερό. Ξέρετε όμως τι
σημαίνει «Ζωντανό Νερό»;
Διαρκώς σας καλώ να έρθετε στην «Πηγή» απ’ όπου αναβλύζει το «Ζωντανό
Νερό». Θέλω να σας βλέπω να μπαίνετε και να βυθίζεσθε στη «θάλασσα της Αγάπης
Μου» να βαφτίζεσθε με το Λόγο Μου από ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο, το Λόγο Μου που
μόνον αυτός έχει τη δύναμη να σας μεταμορφώσει, να καθαρίσει και να τονώσει την
ψυχή σας και να σας δώσει την αληθινή ζωή....
Όταν λοιπόν είπα στους μαθητές Μου: «Βαφτίστε τους στο όνομα του ΠΑΤΡΟΣ
και του ΥΙΟΥ και του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ», εννοούσα ότι έπρεπε να φέρουν το
Λόγο Μου στους ανθρώπους επ’ Ονόματι Μου, το Ζωντανό Νερό που αναβλύζει από
ΕΜΕΝΑ για να προσφύγουν όλοι στην «Πηγή». Η ίδια η Αγάπη - ο ΠΑΤΕΡΑΣ - σας
το προσφέρει. Σας προσφέρει αυτό που σας οδηγεί στην πιο βαθιά Σοφία - τον ΥΙΟ - ,
αν εφαρμόσετε τον Λόγο στην πράξη. Έτσι θα ζωντανέψετε το Πνεύμα μέσα σας και
θα έχετε πλήρη φώτιση. Η ψυχή σας λοιπόν έχει ανάγκη από το Λόγο Μου, που
μόνον αυτός έχει την ίδια δράση που έχει το καθαρό φυσικό νερό πάνω στο σώμα, για
να βγει από το λουτρό της δυναμωμένη και άξια για το κάθε έργο που την περιμένει.
Αυτό το Νερό - το Λόγο Μου -, είχαν να φέρουν σ’ όλους τους ανθρώπους οι
μαθητές Μου. Αυτός ο θησαυρός έπρεπε να τους δοθεί με αγάπη, για να ξυπνήσει
μέσα τους επίσης την αγάπη και συνάμα και το Πνεύμα μέσα τους. Το Ζωντανό Νερό
αναβλύζει από ΕΜΕΝΑ. ΕΓΩ ο Ίδιος είμαι η Πηγή απ’ όπου πηγάζει το Ζωντανό
Νερό. Γι’ αυτό πρέπει ο καθένας να κατέβει στην «Πηγή της Αγάπης Μου» για να
λάβει τη θεϊκή σοφία και να την αναγνωρίσει με το πνεύμα του.
Αυτή είναι «η Βάπτιση» που πρέπει να λάβει ο καθένας για να γίνει μέλος της
Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας του Χριστού, της Εκκλησίας που ίδρυσα
ΕΓΩ ο Ίδιος στη γη. Γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται κατ’ αρχήν η ελεύθερη θέληση και
η απόφαση από εσάς, να έλθετε στην «θάλασσα της Αγάπης Μου», να δεχθείτε το

ζωντανό Λόγο Μου και έτσι να καθαρίσετε την ψυχή σας για να μπορέσει να δεχθεί
την παρουσία Μου.
Τα Λόγια Μου πρέπει να τα εννοείτε πάντα καθαρά πνευματικά, διότι δεν
πρόκειται ουδέποτε μια εξωτερική διαδικασία, να μεταμορφώσει τον άνθρωπο και να
καθαρίσει την ψυχή του. Γι’ αυτό πρέπει πάντα να προσπαθείτε να κατανοήσετε το
πνευματικό νόημα που έχουν τα Λόγια Μου, ένα νόημα που θα σας γίνει αμέσως
κατανοητό αν ζητήσετε από ΕΜΕΝΑ τον ίδιο τη φώτιση. Αν λοιπόν η επιθυμία σας
να τα καταλάβετε είναι σοβαρή, σίγουρα θα μπορέσετε να σκεφθείτε και σωστά.
Τότε θα δέχεσθε χωρίς αντίσταση το Λόγο Μου που θα σας φέρουν οι μαθητές
Μου και θα εισέλθετε «στην πλημμύρα της θεϊκής Μου Αγάπης», θα λάβετε την
αληθινή βάπτιση. Η Αγάπη Μου σας πλημμυρίζει τότε με το Πνεύμα Μου και σας
οδηγεί στην Αλήθεια, Αγάπη, Σοφία και Δύναμη γίνονται κτήμα της ψυχής σας που
βαπτίστηκε με το «Νερό της Ζωής και της Αγάπης».
Αμήν
Αρ. 8643

13.10.63
Μια διευκρίνηση σχετικά με την Βάπτιση

Εξακολουθείτε να μην καταλαβαίνετε το πνευματικό νόημα που έχουν τα λόγια
Μου. Ερμηνεύετε τα γράμματα με το μυαλό σας και γι’ αυτό δεν μπορείτε να έχετε
σωστά αποτελέσματα ούτε μπορείτε να συλλάβετε τι εννοούσα όταν είπα: «Βαπτίζετε
στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
Σαν βάπτιση καταλαβαίνετε μόνο το «βύθισμα στο νερό», μια εξωτερική κίνηση
την οποία χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι για να δηλώσουν την υπακοή τους στην
εντολή της Βάπτισης. Τούτη όμως ακριβώς δεν ήταν και δεν είναι παρά μια
εξωτερική πράξη που συνοδεύει αλλά δεν αγγίζει ποτέ τον ουσιαστικό πυρήνα της
εντολής Μου. Διότι από μόνη της η Βάπτιση δεν επιφέρει την παραμικρή αλλαγή
στον άνθρωπο, πράγμα που οφείλετε να το ομολογήσετε και εσείς. Στον άνθρωπο μια
αλλαγή μπορεί να επιφέρει μόνο η αποδοχή και η αφοσίωση σ’ ό,τι πηγάζει από τον
ΠΑΤΕΡΑ, τον ΥΙΟ και το ΠΝΕΥΜΑ, - σ’ ό,τι αποδεικνύει την Αγάπη του ΠΑΤΕΡΑ,
την Σοφία του ΥΙΟΥ και την Δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, και αυτή μόνο
είναι η αληθινή βάπτιση. Αυτήν πρέπει να λάβει και ο καθένας για να φθάσει στον
σκοπό του στη γη, δηλαδή στην τελείωση ώστε να ενωθεί αιώνια μαζί ΜΟΥ.
Ο Πατέρας, η Αγάπη, είναι μια αιώνια φωτιά, απ’ όπου πηγάζει το φως της
Σοφίας, δηλαδή ο Υιός και μαζί εκφράζεται και η Δύναμη του Πνεύματος. Ο
άνθρωπος, το αδύνατο πλάσμα, πρέπει να γεμίσει τόσο πολύ Αγάπη και Σοφία, που
να φθάσει από μόνος του πάλι στη Δύναμη και την Ελευθερία. Πρέπει να είναι
γεμάτος απ' το Πνεύμα Μου, δηλαδή Αγάπη, Σοφία και Πνευματική Δύναμη πρέπει
να τον χαρακτηρίζουν σαν θεϊκό πλάσμα που έχει επιστρέψει στην τελείωση. Πρέπει
να βυθισθεί στη θάλασσα της Αιώνιας Αγάπης Μου, να καθοδηγεί στην πλήρη
Αλήθεια, πράγμα που πάντα συμβαίνει χάρη στη θέληση, τη Δύναμη και την
υπέρμετρη Αγάπη Μου.
«Βαφτίστε τους στο όνομα του ΠΑΤΕΡΑ», σημαίνει χαρίστε τους με αγάπη το
Λόγο Μου που έχει τη σοφία μέσα του, για να μπορέσει έτσι να δράσει το Πνεύμα
μέσα στον άνθρωπο. Αυτό όμως προϋποθέτει την έμπρακτη αγάπη, διότι το Πνεύμα
Μου είναι Αγάπη, που οδηγεί τον άνθρωπο στην Αλήθεια και τη Σοφία.
Αγάπη, Σοφία και Δύναμη - η αληθινή διαφώτιση γύρω απ' αυτές τις τρεις
ιδιότητες είναι μια «αληθινή πνευματική βάπτιση», την οποία ποτέ δεν μπορεί να
υποκαταστήσει το βύθισμα στο νερό. Πρέπει να καταλάβετε εσείς οι άνθρωποι ότι
δεν πρέπει να μένετε προσκολλημένοι στα εξωτερικά σχήματα. Καταλάβετε, ότι

πραγματικά δεν απαιτώ καμία εξωτερικότητα από σας, αντίθετα, αξιολογώ πάντα,
αυτό και μόνο που επιδιώκετε πνευματικά, σε αναζήτηση της Αλήθειας.
Και αν νομίζετε ότι σκέφθεσθε σωστά φέροντας σαν επιχείρημα για αυτό «τη
βάπτιση ΜΟΥ στον Ιορδάνη από τον Ιωάννη», αναλογισθείτε ότι εκείνη την εποχή οι
άνθρωποι δεν ΜΕ ήξεραν σχεδόν καθόλου. Επί πλέον, εκείνη την εποχή έδιναν
μεγάλη σημασία στις «εξωτερικές πράξεις» και μόνο όποιος ήταν αρκετά
προχωρημένος πνευματικά, μπορούσε να κατανοήσει το πνευματικό νόημα της
βάπτισης. Συνάμα, με το να βαπτίζονται οι άνθρωποι από τον Ιωάννη, αποδείκνυαν
την υπακοή τους σ’ αυτόν και κατ’ αυτόν τον τρόπο επίσης την επιθυμία τους να
πλησιάσουν το Θεό και Δημιουργό τους.
Αυτό ήταν για εκείνη την εποχή σημαντική πνευματική επιτυχία και για να
νομιμοποιήσω τη δράση του Προδρόμου Μου, συμμετείχα και ΕΓΩ σ’ αυτή την
πράξη. Θα ήταν άσκοπο τότε να εξηγούσε κανείς στους ανθρώπους ότι τέτοιες
εξωτερικές πράξεις ήταν άνευ σημασίας, διότι δεν είχαν καμία ιδέα για την καθαρή
πνευματική Αλήθεια. Η βάπτιση στο νερό σίγουρα δεν τους έβλαπτε, αλλά τους
ωφελούσε μόνον όταν δέχονταν τον Λόγο του Θεού, δηλαδή το Λόγο Μου, που τους
κήρυττε ο Ιωάννης.
Με τον ίδιο τρόπο και τώρα, ο καθένας «βαπτίζεται» πραγματικά όταν δέχεται το
Λόγο Μου, που του απευθύνει η ατέλειωτη ΠΑΤΡΙΚΗ ΑΓΑΠΗ Μου, ζει σύμφωνα μ’
αυτόν και αποκτά έτσι τη σοφία που πηγάζει από την αγάπη.
Μ’ αυτόν τον τρόπο ξυπνάει και το Πνεύμα Μου μέσα στην καρδιά του που είναι
από μόνο του φως και δύναμη και δρα τότε μέσα στον άνθρωπο. Όλα τούτα όμως δεν
μπορεί να τα υποκαταστήσει η βάπτιση, γιατί αυτή θα μείνει πάντα ένα «σύμβολο»,
μία εξωτερική φόρμα, την οποία ωστόσο δεν θέλουν να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι,
διότι θέλουν όλα να τα δείχνουν προς τα έξω και δεν αρκούνται στην αξία της καθαρά
«πνευματικής εμπειρίας».
Όμως, δεν θα πάψω να σας επαναλαμβάνω ότι όλες οι τυπικές, εξωτερικές
πράξεις και συνήθειες δεν έχουν καμία αξία και ότι ποτέ δεν αξιολογώ ένα άνθρωπο
απ’ ό,τι κάνει «προς τα έξω». Αντίθετα μόνο η εσωτερική στάση απέναντι σε
ΕΜΕΝΑ και στο Λόγο Μου είναι καθοριστική. Διότι όταν ο άνθρωπος δέχεται και
αναγνωρίζει το Λόγο Μου και συμμορφώνει τη ζωή του ανάλογα, τότε μόνο θα
φθάσει στην τελείωση όσο ζει ακόμα στη γη.
Γιατί ο Λόγος Μου είναι το «Νερό της Ζωής» που αναβλύζει από τη μάνα - Πηγή,
και σ’ αυτό το Νερό πρέπει να βυθισθείτε! Τότε θα αναβλύσει τούτο το Νερό και από
το δικό σας σώμα - θα βιώσετε την πνευματική βάπτιση, όταν το πνεύμα μέσα σας
ζωντανέψει - όταν σας διαποτίσουν η Αγάπη, η Σοφία και η Δύναμη. Κι όταν μέσα
από το «Νερό της Ζωής» ξαναγίνετε τα πνευματικά όντα που είσασθαν στην αρχή, θα
έχετε φθάσει στην αιώνια ζωή και δεν πρόκειται να την χάσετε ποτέ πια.
Αμήν
Αρ. 6110

16.11.1954
Η πίστη σε συνδυασμό με την αγάπη πετυχαίνει τα πάντα

Με ακράδαντη πίστη στη βοήθειά Μου θα καταφέρετε τα πάντα, ακόμη και αν
κάτι σας φαίνεται αδύνατο, γιατί για Μένα αδύνατο δεν είναι τίποτα. Η μόνη
προϋπόθεση είναι να δρα μέσα σας το πνεύμα της αγάπης, πρέπει το κάθετι που
κάνετε ή επιδιώκετε να έχει σαν κίνητρο την αγάπη. Τότε θα ενεργοποιηθεί
οπωσδήποτε η δύναμη της αγάπης Μου, γιατί την έχετε κερδίσει χάρη στη δική σας
αγάπη. Κι έτσι θα πετύχετε σε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε για Μένα και το Βασίλειο
Μου, γιατί σε αυτή την περίπτωση κίνητρο είναι η αγάπη για Μένα και τον πλησίον,

πράγμα που σας εξασφαλίζει πάλι τη συνεχή ροή από τη δύναμη της αγάπης Μου, η
οποία δρα ολοφάνερα, φθάνει να πιστεύετε.
Η ακράδαντη πίστη είναι ένας μεγάλος παράγοντας για να πετύχετε ό,τι θέλετε
και είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει τέτοια πίστη όπου υπάρχει αγάπη. Και στην
περίπτωση που η πίστη σας στη βοήθειά Μου εξασθενίσει, τότε σκεφθείτε εντατικά
μέσα από την καρδιά σας, πως Εγώ είμαι ουσιαστικά η ίδια η Αγάπη, ότι σας αγαπάω
και γι’ αυτό και δεν σας αρνούμαι τίποτα, εκτός από ό,τι είναι βλαβερό για την ψυχή
σας. Κάτι τέτοιο όμως δεν το ζητάτε ούτε σεις οι ίδιοι, εφόσον ζείτε μέσα στην
αγάπη.
Γιατί τότε αντιλαμβάνεσθε και από μόνοι σας καθαρά, γιατί δεν πρέπει να
παρακαλείτε για κάτι τέτοιο. Αλλά όποτε βρίσκεστε σε δυσκολίες, έτσι και σας
βαραίνει ο σταυρός σας ή διατρέχει κίνδυνο το σώμα ή η ψυχή σας, τότε ελάτε
γεμάτοι εμπιστοσύνη σε Μένα και θα βιώσετε την αγάπη Μου και οι παρακλήσεις
σας θα εισακουσθούν γιατί σας αγαπάω.
Τη βαθιά Μου αγάπη θα πρέπει να φέρνετε μπρος στα μάτια σας πάντα, όποτε
υπάρχει κίνδυνος να λιγοψυχήσετε και η πίστη σας εξασθενίζει. Εγώ δεν σας
εγκαταλείπω ούτε κι όταν αμαρτάνετε, πόσο λιγότερο μάλλον όταν βρίσκεστε σε
ανάγκη. Γι’ αυτό να έχετε εμπιστοσύνη και πίστη και θα σας δοθεί βοήθεια από
επίγεια άποψη, αλλά να έχετε επίσης πίστη και εμπιστοσύνη ότι σας
συμπαραστέκομαι επίσης και πνευματικά, εφόσον θέλετε να Με υπηρετήσετε. Ποτέ
μην αμφιβάλλετε ότι θα πετύχετε, αφού μπορείτε ανά πάσα στιγμή να
χρησιμοποιήσετε τη δική Μου δύναμη, η οποία είναι στη διάθεση όλων, εφόσον οι
προθέσεις σας έχουν κίνητρο την αγάπη σε Μένα και στο διπλανό σας.
Με Μένα και τη με δύναμή Μου θα φέρετε σε πέρας τα πάντα, φθάνει να
πιστεύετε ακράδαντα και ακαταμάχητα.
Αμήν
16.2.1950

Αρ. 4840
Οι εντολές της εκκλησίας

Ποτέ δεν σας έδωσα ιδιαίτερες οδηγίες για το τι στάση πρέπει να κρατάτε
απέναντι στις εντολές της εκκλησίας οι οποίες έχουν προέλθει από ανθρώπινες
προθέσεις. Όλα όσα κάνετε από ελεύθερη θέληση, ΕΓΩ τα εκτιμώ ανάλογα, ό,τι
κάνετε όμως από εξαναγκασμό είτε γιατί φοβάστε την τιμωρία είτε από συνήθεια, δεν
μετράει για Μένα καθόλου. Για τις εντολές που εισάγουν οι άνθρωποι, η ανταμοιβή
θα πρέπει να δίνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους, δεν τους επιτρέπεται όμως ποτέ
να υπόσχονται στον συνάνθρωπο μια ανταμοιβή που δεν έχω υποσχεθεί ΕΓΩ.
ΕΓΩ δεν μπορώ να δώσω την έγκριση Μου τη στιγμή που κάτι τέτοιο αντιτίθεται
στη θέλησή Μου, γιατί ΕΓΩ έδωσα στον άνθρωπο την ελευθερία της βούλησης. Η
ελευθερία της βούλησης όμως περιορίζεται από τις εντολές που εισάγουν οι
άνθρωποι, γιατί μια εντολή είναι ένας εξαναγκασμός που αποκλείει τη χρήση της
ελεύθερης θέλησης.
ΕΓΩ ο ίδιος έδωσα στους ανθρώπους μόνο μια εντολή - την εντολή της Αγάπης,
που είναι θεμελιώδης νόμος και πρέπει να τηρείται, γιατί αλλιώς προσβάλλεται η
αιώνια τάξη ΜΟΥ. Η εντολή της Αγάπης όμως είναι μια εντολή που αφήνει πλήρη
ελευθερία στη θέληση του ανθρώπου. Δεν υπάρχει κανένας εξαναγκασμός που να τον
υποχρεώνει να κάνει πράξεις Αγάπης. Ούτε ΕΓΩ τιμωρώ τον άνθρωπο που δεν
σέβεται την εντολή της Αγάπης. Τιμωρείται όμως από μόνος του, γιατί παραμελεί το
μόνο μέσον που έχει για να γλιτώσει από τα δεσμά του, για τα οποία ευθύνεται μόνο
ο ίδιος, με συνέπεια να χάνει το δρόμο για τη σωτηρία του.
ΕΓΩ έδωσα στους ανθρώπους την εντολή της Αγάπης, την οποία μπορούν
ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα την τηρήσουν ή όχι- αλλά οι άνθρωποι

θεσμοθέτησαν και άλλες εντολές που ΕΓΩ δεν μπορώ να εγκρίνω, γιατί δεν τις
εμπνέει η Αγάπη για το συνάνθρωπο. Είναι μόνο μέσα για ενίσχυση της εξουσίας
τους. Γιατί από την τήρηση αυτών των εντολών εξαρτάται η συμμετοχή σε μια
οργάνωση που εγείρει την αξίωση να είναι η αληθινή εκκλησία του Χριστού που
ίδρυσα ΕΓΩ. Και έτσι υποχρεώνουν τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι θα
αμαρτήσουν, αν δεν τηρήσουν αυτές τις εντολές, επιπλέον δε να τις σέβονται και να
δίνουν σ’ αυτές όλη την προσοχή τους - παραμελώντας όμως έτσι τη δική Μου
εντολή της Αγάπης.
Η Αγάπη ανθίζει μόνο μέσα στην ελευθερία.... Αγάπη και καταναγκασμός
αλληλοσυγκρούονται.... και γι’ αυτό στην τήρηση των εντολών της εκκλησίας Εγώ
δεν διακρίνω καμιά Αγάπη για ΜΕΝΑ, όσο τηρούνται από συνήθεια και μάλιστα από
υπακοή προς την εξουσία που έχει θεσμοθετήσει αυτές τις εντολές. Συν τοις άλλοις,
αυτές οι εντολές δεν συντελούν στο να εμπνεύσουν Αγάπη για ΜΕΝΑ, γιατί ΜΕ
παριστάνουν σαν ένα Ον με ανθρώπινες αδυναμίες που απαιτεί υπακοή, φόβο και
αναγνώριση, ενώ ΕΓΩ θέλω μόνο να Με αγαπούν.
Στα μάτια Μου αμαρτία είναι μόνο ό,τι καταστρατηγεί την Αγάπη για ΕΜΕΝΑ
και για τον πλησίον. Όπως για τον ίδιο λόγο, δεν θα ανταμείψω ποτέ αυτούς που
τηρούν τις εντολές της εκκλησίας μόνο και μόνο γιατί είναι εντολές και τις εντολές
έχουν μάθει να τις τηρούν από καθήκον....
Η ελεύθερη θέληση πρέπει να διαλέξει ΕΜΕΝΑ αποκλειστικά από Αγάπη και
μόνο και γι' αυτό το σκοπό οι άνθρωποι δεν χρειάζονται άλλες εντολές απ' την δική
ΜΟΥ, που έδωσα ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ ξέροντας τι ευλογία χαρίζει στον κάθε άνθρωπο που
την τηρεί.
Αμήν
Αρ. 400

5.5.1938
Η Απομάκρυνση από την Εκκλησία

Είναι μεγάλη αφροσύνη όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από την εκκλησία
στην οποία ανήκουν. Δεν είναι εύκολη η θέση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι λίγοι
πνευματικοί που είναι ακόμα αρεστοί στον Θεό. Κάνουν ό,τι μπορούν για να
κρατήσουν το κοπάδι τους ενωμένο, όμως το ένα πρόβατο μετά το άλλο
απομακρύνεται και πολλές φορές δεν βρίσκει το δρόμο της επιστροφής. Τότε πια
είναι πολύ πιο δύσκολο να επιδράσουν στις ψυχές που έχουν απομακρυνθεί, πράγμα
που είναι και πρέπει να είναι το χρέος κάθε πνευματικού.
Τώρα, στην εποχή του τέλους, ο Θεός εμπιστεύεται το χάρισμα της διδασκαλίας
και σε υπηρέτες που έχει επιλέξει ο Ίδιος, όχι όμως για να εκτοπίσει τους
πνευματικούς από τα καθήκοντά τους, αλλά για να μπορέσουν να αποκτήσουν την
ευλογία του Λόγου Του και όσοι βρίσκονται μακριά από την εκκλησία. Ωστόσο ποιος
ακούει και δέχεται πια το Λόγο Του;
Είναι πολύ δύσκολο γι’ αυτόν που απομακρύνθηκε οικιοθελώς από την εκκλησία,
να υποταγεί στις εντολές του Θεού. Όχι ότι είναι αδύνατο να πάρει από μόνος του το
σωστό δρόμο, γιατί όταν η καρδιά του τού υπαγορεύει το τι είναι αρεστό στον Θεό
και υπακούει σ’ αυτήν την φωνή, τότε φθάνει πολύ γρήγορα σ' ένα επίπεδο, το οποίο
μπορεί να τον οδηγήσει πολύ υψηλότερα. Όμως οι πιο πολλοί άνθρωποι που
αποχώρησαν από τη μητρική τους εκκλησία δεν θέλουν πια να ακούσουν τίποτα για
τα πνευματικά πράγματα. Απορρίπτουν τα πάντα και γι’ αυτό βρίσκονται σε μία
εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, διότι παραδίδονται στις δυνάμεις του κακού
εφόσον εγκατέλειψαν κάθε στήριγμα, που αντιπροσώπευε γι’ αυτούς η εκκλησία και
τείνουν πολύ περισσότερο να χάσουν εντελώς την πίστη τους. Όλος ο διανοητικός
τους κόσμος στρέφεται προς την ύλη και το παρόν, επίσης αρνούνται ότι υπάρχει ζωή

μετά θάνατο και συνήθως αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απομακρύνονται από την
ως τότε πίστη τους.
Όταν όμως αυτοί οι άνθρωποι βρεθούν μπροστά σε μια μεγάλη δοκιμασία, τα
χάνουν παντελώς. Ψάχνουν τότε τον Θεό τους, αλλά δεν ξέρουν που να τον βρουν. Οι
πνευματικοί δεν είναι πια σε θέση να διατηρήσουν την υπακοή που υπήρχε
παλιότερα, γιατί έχουν χάσει τη δύναμη που διευκολύνει στο έργο τους τους κήρυκες
του θείου Λόγου, αφού και από τους ίδιους λείπει συχνά η αληθινή, βαθιά πίστη. Γι’
αυτό δεν μπορούν πια να πρεσβεύσουν με θεόπνευστη πειθώ αυτά που διδάσκουν και
έτσι το ένα εξηγεί το άλλο.
Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι ζωντανός μέσα σ’ αυτόν που τον κηρύσσει.
Όποιος μιλάει στο λαό πρέπει να είναι διαποτισμένος από αληθινή αγάπη για τον
Ιησού Χριστό, τότε μόνο κάθε λέξη που βγαίνει από το στόμα του θα την έχει πει ο
Ίδιος ο Θεός. Και τότε κάθε λέξη θα εισχωρεί στις ανθρώπινες καρδιές και θα
συνδέεται πιο στενά το μικρό κοπάδι που ακολουθεί το Σωτήρα πάνω στη γη και
είναι πρόθυμο να ΤΟΝ υπηρετήσει.
Όμως όποιος εγκαταλείπει τη μητρική του εκκλησία, διατρέχει τον κίνδυνο να
απομακρυνθεί από τη θεία χάρη - αν δεν πασχίσει ο ίδιος με τη δική του ελεύθερη
θέληση να βρει τη διδασκαλία του Θεού μέσα στην καρδιά του - γιατί η θεία
διδασκαλία πρεσβεύει μία εξαιρετική χάρη για τον κάθε άνθρωπο. Στην τωρινή εποχή
δε, έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία για τον καθένα η αναζήτηση μέσα στην καρδιά για τη
θεία διδασκαλία. Όπου ακόμα συγκεντρώνεται μία μικρή κοινότητα ανθρώπων για ν’
ακούσει το Λόγο του Θεού, εκεί προετοιμάζεται το έδαφος στις ανθρώπινες καρδιές.
Και αν κάποιο παιδί της γης εφαρμόζει επιπλέον έμπρακτα την αγάπη, γρήγορα θα
αισθανθεί επίσης την ευλογία από το Λόγο του Θεού. Γιατί θα είναι τότε ικανό να
εισχωρεί όλο και πιο βαθιά στη θεία διδασκαλία και έτσι θα του δίνεται και η ορθή
αντίληψη για το Λόγο του Θεού. Αν έτσι λοιπόν μπουν τα θεμέλια της πίστης σε μία
κοινότητα και αυτής της κοινότητας προΐσταται ένας αληθινός ποιμένας, που
υπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τον Θεό, τα Λόγια του Θεού βλαστάνουν ρίζες μέσα
στις καρδιές των πιστών, ώστε έτσι βαδίζουν στο σωστό δρόμο προς τα επάνω.
Γι’ αυτό μείνετε πιστοί στη μητρική σας εκκλησία και μην την εγκαταλείπετε,
διότι η κάθε εκκλησία μπορεί ακόμα να σας δώσει τις βάσεις που θα πατήσετε για να
εξελιχθείτε προς τα επάνω, με την προϋπόθεση όμως ότι δεν ακούτε μόνο με τα
αυτιά, αλλά και με την καρδιά, όσα σας απευθύνει ο ουράνιος Πατέρας μέσα από
τους υπηρέτες Του. Όπου λοιπόν ακούτε ακόμη το Λόγο του Θεού, να ξέρετε ότι ο
Ίδιος ο ΚΥΡΙΟΣ σας μιλάει μέσα από τους υπηρέτες Του, να ξέρετε ότι ο καθένας,
που υπηρετεί τον Θεό με όλη του την καρδιά, έχει και αυτός αποστολή να κηρύξει το
Λόγο Του, για να είναι μια μέρα η συγκομιδή μεγάλη. Όποιος κηρύσσει το Λόγο Του
μέσα από την καρδιά του, έχει λάβει απ’ ΑΥΤΟΝ την αποστολή και τη δύναμη ακούτε τον και η ευλογία του Θεού θα είναι μαζί σας.
Αμήν
Αρ. 6709

8.12.1956
«Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς,
αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται.»

Όταν διαβάζετε σαν γράμματα μόνο τα λόγια της Γραφής, πολλά δεν θα τα
καταλάβετε ή θα τα ερμηνεύσετε λάθος. Γιατί το γράμμα σκοτώνει - μόνο το Πνεύμα
δίνει ζωή. Γι’ αυτό μόνο ένα φωτισμένο πνεύμα μπορεί να συλλάβει και να
ερμηνεύσετε το νόημα των Λόγων που είπα όταν περπάτησα στη γη. Οι μαθητές Μου
ΜΕ καταλάβαιναν, διότι το Πνεύμα Μου τους αποκάλυπτε την κάθε λέξη που

έβγαινε από το στόμα Μου. Ήμουν υποχρεωμένος να τους προσφέρω αυτήν τη
βοήθεια, διότι το Πνεύμα Μου δεν μπορούσε να ενεργήσει το ίδιο πριν το θάνατο
Μου στο σταυρό, όπως μετά, όταν είχε ολοκληρωθεί το έργο της σωτηρίας.
Τώρα όμως ο κάθε άνθρωπος μπορεί να δεχθεί μέσα του την ενέργεια του
Πνεύματος Μου, όταν αξιοποποιεί συνειδητά το έλεος του σωτήριου έργου Μου,
όταν η αγάπη του τον κάνει να γίνει «ένα δοχείο του Πνεύματος Μου», το οποίο
Πνεύμα τον διδάσκει και τον καθοδηγεί στην Αλήθεια, όπως το είχα υποσχεθεί. Ένας
τέτοιος καταλαβαίνει και το νόημα των Λόγων Μου: «Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας,
αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται», δηλαδή «αν συγχωρέσετε σε
ορισμένους τις αμαρτίες τους θα τους είναι συγχωρεμένες, ενώ αν δεν τους
συγχωρέσετε, οι αμαρτίες τους θα παραμείνουν.» Αυτά τα λόγια τα είπα στους
μαθητές Μου διότι, εγνώριζα, ότι μετά την επιφοίτηση του Πνεύματος Μου, θα
καταλάβαιναν πεντακάθαρα τον χαρακτήρα εκείνων των ανθρώπων που θα
πρόσφευγαν σε αυτούς με κάθε λογής αρρώστιες, διότι ήταν γεμάτοι αμαρτίες.
Εγνώριζα ότι θα αναζητούσαν θεραπεία κοντά στους αποστόλους Μου και εγνώριζα
επίσης, ποιος απ' αυτούς ένοιωθε το βάρος των αμαρτιών του και ποιος ήθελε απλά ν’
απαλλαγεί από την αρρώστια του....
Όλα αυτά ήταν γνωστά και στους μαθητές Μου, γιατί το Πνεύμα τους ήταν
φωτισμένο και είχαν αφοσιωθεί στο θέλημά Μου, ήθελαν να ζουν και να πράττουν
σύμφωνα με το θέλημά Μου. Το Πνεύμα Μου λοιπόν τους καθοδηγούσε όταν
ανέλαβαν τα καθήκοντά τους μετά τον θάνατο Μου και διέδωσαν σ’ όλον τον κόσμο
τη διδασκαλία Μου. Τότε καταλάβαιναν και αυτοί ποιος ήταν άξιος να του αφεθούν
οι αμαρτίες του και να θεραπευθεί και ποιος ήταν ακόμα τόσο βυθισμένος στην
αμαρτία, που δεν ήθελε να γλυτώσει από αυτήν, παρά να απαλλαγεί από την
αρρώστια του. Με αυτά τα λόγια λοιπόν, διαβεβαίωσα τους μαθητές Μου ότι θα
διέκριναν την κατάσταση του κάθε ανθρώπου και θα έκαναν το σωστό, όπως θα τους
υπαγόρευε το Πνεύμα Μου.
Ένας αληθινός μαθητής, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γίνει δέκτης του
Πνεύματος Μου εξασκώντας μία ζωή αγάπης, ένας άνθρωπος που μέσα του μπορώ
να ενεργήσω με το Πνεύμα Μου, είναι φωτισμένος και μπορεί να ερμηνεύσει ορθά το
νόημα των Λόγων Μου αυτών. Τα λόγια Μου κράτησαν την ισχύ τους, ότι δηλαδή
γιατρειά από τις παθήσεις τους βρίσκουν οι άνθρωποι οι οποίοι Μου ομολογούν
μετανοημένοι τις αμαρτίες τους και με αυτήν την πίστη τις εμπιστεύονται σε ΜΕΝΑ
τον Ίδιο ή σε έναν υπηρέτη Μου, ο οποίος εμπνέεται από το Πνεύμα Μου. Από την
άλλη πλευρά πάλι και ο ίδιος ο υπηρέτης Μου καταλαβαίνει από την εσωτερική
καθοδήγηση του, που λείπει η ειλικρινής μετάνοια σε βάθος και συνεπώς δεν μπορεί
να επιτευχθεί θεραπεία.
Αυτά τα λόγια είπα στους μαθητές Μου διότι εγνώριζα την καρδιά τους. Ήταν
έτοιμοι να δεχθούν το Πνεύμα Μου και κατά συνέπεια ικανοί να βγουν στον κόσμο
σαν απόστολοι Μου και να κηρύξουν σε όλους τους λαούς το Ευαγγέλιο Μου. Τα
ίδια λόγια ίσχυαν γι’ αυτόν το λόγο και για τους «διαδόχους» τους.
ΕΓΩ όμως σαν «διαδόχους» καταλαβαίνω εκείνους που ζώντας μία ζωή αγάπης,
είχαν την ίδια πνευματική ωριμότητα που επέτρεπε να ενεργήσει το Πνεύμα Μου
μέσα τους. Όμως ποτέ και με κανένα τρόπο δεν εννοώ εκείνους οι οποίοι έθεσαν
απλά τον εαυτόν τους σ’ αυτήν τη θέση, αλλά δεν έζησαν ποτέ την επιφοίτηση του
Πνεύματος. Τούτοι δεν μπορούν να θεωρούν ότι τα λόγια Μου απευθύνονται και σε
αυτούς και γι’ αυτό δεν μπορούν «ούτε να συγχωρούν ούτε να κρατούν τις αμαρτίες».
Αναλογιστείτε τι παράλογη διαστρέβλωση των Λόγων Μου έγινε μ’ αυτή τη
διδασκαλία, όπως παρουσιάζεται τώρα στους ανθρώπους, ώστε άνθρωποι χωρίς
ουδεμία πνευματική ωριμότητα, η οποία αν υπήρχε θα φαινόταν από την εμφανή
δράση του Πνεύματος, αισθάνονται ότι έχουν την αποστολή να συγχωρούν ή όχι τις
αμαρτίες των συνανθρώπων τους. Σπάνια μόνο μπορεί όμως να εκδηλωθεί το Πνεύμα

Μου, γιατί απαραίτητη προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η βαθιά αγάπη που κάνει την πίστη
ζωντανή.
Κι όμως χιλιάδες χιλιάδων «συγχωρούν αμαρτίες» και πιστεύουν ότι έχουν λάβει
από ΕΜΕΝΑ αυτό το προνόμιο. Και όπου φανερώνεται το Πνεύμα Μου, προσπαθούν
να το εμποδίσουν. Όπου δε η άσπιλη Αλήθεια προσπαθεί να φέρει φώτιση, το
αποδίδουν στη δράση του Σατανά. Πράγμα που αποδεικνύει πάλι ποια πνευματική
τυφλότητα επικρατεί εκεί όπου η ανθρωπότητα ψάχνει να βρει τη σωτηρία της.
Όμως το σκοτάδι είναι εκεί τόσο βαθύ, που δεν το διαπερνά κανένα φως πλέον
και το μόνο που μπορεί να κηρυχθεί στους ανθρώπους είναι η αγάπη, διότι μόνο μία
ζωή αγάπης ανάβει ένα φως. Και μόνο ένας από αγάπη φλεγόμενος άνθρωπος
αναγνωρίζει την Αλήθεια και στρέφεται μακριά από τέτοιες λανθασμένες δοξασίες.
Χωρίς αγάπη είναι κάθε Λόγος μάταιος αφού δεν γίνεται κατανοητός και μόνο
παραμορφώνεται ως προς το νόημά του. Μόνο η αγάπη κάνει το Λόγο Μου
κατανοητό.
Αν λοιπόν χάρη στην αγάπη σας πρώτα, γίνετε σωστοί μαθητές Μου, τότε
μπορείτε να θεωρείτε τους εαυτούς σας διαδόχους εκείνων των αποστόλων. Τότε θα
είναι φωτισμένο το πνεύμα σας και θα μπορείτε να διαβεβαιώνετε τους αληθινά
μετανοημένους ότι οι αμαρτίες τους θα συγχωρεθούν, γιατί τότε θα ξέρετε ότι ΕΓΩ ο
Ίδιος δέχομαι και συγχωρώ τον κάθε αμαρτωλό που μετανοημένος και με
συναίσθηση του λάθους του προσφεύγει κάτω απ’ το Σταυρό. Θα γιατρέψω επίσης
και τις σωματικές παθήσεις από τις οποίες υποφέρουν, θα μεταδώσω στους υπηρέτες
Μου που έχουν αφυπνίσει το πνεύμα τους, μεγάλη δύναμη και έτσι θα εκπληρωθεί ο
Λόγος Μου: «Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε,
κεκράτηνται».
Αμήν
Αρ. 7909

3.6.1961

Η Σημασία της Θείας Κοινωνίας
Πόσες φορές ήδη σας έχει εξηγηθεί η έννοια της θείας κοινωνίας, πόσες φορές
ήδη ο Λόγος Μου σας εξήγησε τι σημαίνει η προσφορά της Σάρκας και του Αίματος
Μου. Πόσες φορές σας έχω πει πως ΕΓΩ ο Ίδιος είμαι ο προαιώνιος Λόγος, πως ΕΓΩ
ο Ίδιος σας προσφέρω τον Εαυτό Μου και πως τρώτε τη Σάρκα Μου και πίνετε το
Αίμα Μου, όταν δέχεσθε το Λόγο Μου στην καρδιά σας.
Η ψυχή σας πρέπει να λαβαίνει μία τροφή που να την βοηθάει να γιατρευτεί γιατί
πριν είναι άρρωστη και να της δίνει δύναμη, γιατί είναι αδύναμη. Χρειάζεται να
τρέφεται και να ποτίζεται με τον Άρτο του Ουρανού και με το Νερό της Ζωής.
Χρειάζεται μία υγιεινή τροφή και αυτή την τροφή μόνον ΕΓΩ ο Ίδιος μπορώ να της
την προσφέρω, διότι πρέπει να τραφεί πνευματικά. Είναι απαραίτητο να λαβαίνει
τροφή από το «πνευματικό βασίλειο», γι’ αυτό πρέπει να κοινωνήσετε στο τραπέζι
Μου, με Μένα οικοδεσπότη, που σας καλώ να έρθετε σε ΜΕΝΑ και να τραφείτε από
ΕΜΕΝΑ τον ίδιο.
Άρτο και Οίνο χρειάζεται η ψυχή σας, η Σάρκα Μου και το Αίμα Μου είναι η
σωστή τροφή και μ' αυτόν τον τρόπο ΜΕ αφομοιώνει, όταν δέχεται το Λόγο Μου που
της απευθύνω ΕΓΩ ο Ίδιος από τα ύψη. Και είναι το ίδιο, αν ΕΓΩ ο Ίδιος της
απευθύνω κατευθείαν το Λόγο, ή αν η ψυχή λαμβάνει το Λόγο Μου από έναν
υπηρέτη Μου, πάντα ΕΓΩ μοιράζω το ψωμί, πάντα ΕΓΩ προσφέρω το Νερό της
Ζωής και η ψυχή θα κοινωνεί πάντα στο τραπέζι Μου. Και το τραπέζι Μου είναι
πλουσιοπάροχα φορτωμένο, ώστε από καμία ψυχή που θέλει να είναι καλεσμένη Μου
δεν θα της λείψει η τροφή.

Όμως μ’ αυτό δεν εννοώ καμία εξωτερική διαδικασία. Δεν ΜΟΥ αρκεί ότι
εκτελώντας κάποιες εξωτερικές συνήθειες και πράξεις πιστεύετε μετά ότι είμαι ΕΓΩ
ο Ίδιος τότε μέσα σας, ότι έχετε συνδεθεί μαζί ΜΟΥ επειδή συμμετέχετε στην τελετή
την οποία χαρακτηρίζετε σαν «κοινωνία» ή «μετάληψη». Τούτες παραμένουν πάντα
μόνο εξωτερικές πράξεις και συνήθειες, εφόσον δεν ποθείτε με όλη σας την καρδιά ν’
ακούσετε το Λόγο Μου και να σας μιλήσω ΕΓΩ ο Ίδιος, εφόσον η ψυχή σας δεν
πεινάει και δεν διψάει για τον Άρτο του Ουρανού, για το Νερό της Ζωής: για τα
Λόγια Μου!
Γιατί ο Λόγος Μου είμαι ΕΓΩ ο Ίδιος! Και πρέπει πρώτα να σας διακατέχει
μεγάλος πόθος για το Λόγο Μου, για να μπορείτε να πείτε ότι συνδέεσθε βαθύτερα
μαζί ΜΟΥ και λαμβάνετε μαζί ΜΟΥ το Μυστικό Δείπνο, διότι μόνο τότε μπορώ να
σας προσφέρω Άρτο και Οίνο - τη Σάρκα και το Αίμα Μου. Τότε μόνο προσέρχεσθε
στο τραπέζι Μου για να δειπνήσετε μαζί Μου, τότε λαμβάνετε ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο,
όπως σας το έχω υποσχεθεί.
«Εγώ είμαι ο άρτος» - «Και ο Λόγος έγινε σάρκα», καταλαβαίνετε τώρα σωστά
τα Λόγια Μου, όπως τα είπα πάνω στη γη; Οποιος τρώει από τη Σάρκα Μου και πίνει
το Αίμα Μου, εκείνος έχει την αιώνια ζωή!» Όποιος ακούει το Λόγο Μου και αφήνει
να επενεργήσει η δύναμή του πάνω του, εκείνος μόνο θα κατακτήσει την αιώνια ζωή,
γιατί η ψυχή του θα γιατρευθεί, θα ωριμάσει μέσα από το Λόγο Μου, θα μάθει δε για
το Θέλημά Μου και θα πάρει τη δύναμη από το Λόγο Μου να ζει σύμφωνα μ' αυτό το
Θέλημα. Θα είναι δηλαδή όχι μόνο ακροατής, αλλά και εφαρμοστής του Λόγου Μου
και θα κατακτήσει την ζωή την οποία δεν πρόκειται ποτέ πια στην αιωνιότητα να
χάσει. Επειδή λοιπόν γνωρίζω πόσο χρειάζεσθε εσείς οι άνθρωποι την τροφή για την
ψυχή σας, σας στέλνω τους αγγελιοφόρους Μου και σας καλώ όλους να έρθετε
καλεσμένοι στο τραπέζι Μου και να δειπνήσετε μαζί ΜΟΥ. Και δεν χρειάζεται να
φύγει κανείς αχόρταστος από το τραπέζι Μου, γιατί είναι πλούσια φορτωμένο για
όλους όσους προσφεύγουν σ’ ΕΜΕΝΑ και θέλουν να ποτισθούν και να τραφούν από
ΕΜΕΝΑ.
Έχω ετοιμάσει για όλους σας μία δυναμωτική τροφή και ένα σωτήριο ποτό.
Πρέπει όμως να έρθετε από μόνοι σας κοντά Μου, η πείνα και η δίψα πρέπει να σας
οδηγήσουν σ’ ΕΜΕΝΑ. Τότε θ' ανακουφισθεί αρκετά η ψυχή σας και θα ανανεώνει
συνέχεια τις δυνάμεις της που χρειάζεται για την πορεία της σ’ αυτή τη γη. Δεν θα
λυγίζει πια αδύναμη στο δρόμο, γιατί κάθε φορά θα της προσφέρεται η σωστή τροφή,
εφόσον αυτή θα είναι η επιθυμία της, φθάνει να συνδέεται στενά μαζί ΜΟΥ και να
λαχταράει να τραφεί από ΕΜΕΝΑ.
Θα έρθω ΕΓΩ ο Ιδιος κοντά σας, θα κτυπήσω την πόρτα της καρδιάς σας και
όποιος Μου την ανοίξει πρόθυμα, θα μοιράζεται κάθε στιγμή μαζί ΜΟΥ και ΕΓΩ
μαζί του το Μυστικό Δείπνο. Όμως μην πιστεύετε ούτε στιγμή ότι ΕΓΩ βρίσκομαι
εκεί όπου κρατούνται οι εξωτερικοί μόνο τύποι, ενώ τα: αυτιά σας μένουν κλειστά
στο Λόγο Μου που σας έρχεται από τα ύψη. Γιατί όποιος δεν ακούει το Λόγο Μου,
δεν ακούει ούτε ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο. Όποιος αποποιείται το Λόγο Μου, αποποιείται και
ΕΜΕΝΑ τον Ίδιο και η ψυχή του θα μείνει χωρίς τροφή. Τότε όμως η ψυχή
λιμοκτονεί και όταν έρθει η ώρα του θανάτου της, περνάει εξαθλιωμένη και
πάμφτωχη στο βασίλειο των πνευμάτων.
Αμήν
Αρ. 4519

21.12.1948
Ο Θεός δεν βρίσκεται μέσα στη νεκρή ύλη

Καταλάβετε, ότι ΕΓΩ δεν μπορώ να βρίσκομαι εγκλωβισμένος σε ένα ειδικό
σκεύος, περιορισμένος μέσα σε γήινη ύλη, σε ορισμένους τόπους και σε ορισμένες
χρονικές στιγμές, αλλά αντίθετα, είμαι παντού όπου μία καρδιά έχει μεταμορφώσει το
είναι της σε αγάπη. Μόνο μία καρδιά που αγαπάει, μπορεί να ισχυρισθεί ότι ΜΕ
κρύβει μέσα της και είναι ευτυχισμένη από την παρουσία Μου. Γιατί η πρωταρχική
ουσία Μου είναι η αγάπη και γι’ αυτό μόνο όπου εκδηλώνεται αγάπη μπορώ να
παρευρεθώ και Εγώ. Ποτέ όμως ένα γήινο σκεύος δεν μπορεί να είναι φορέας του
αιώνιου Πνεύματος Μου. Αυτή η δοξασία είναι αποκλειστικά προϊόν πνευματικά
τυφλών ανθρώπων, οι οποίοι παρερμηνεύουν εντελώς την Οντότητά Μου, η οποία
πληροί μεν όλο το άπειρο και είναι έτσι πανταχού παρούσα, αλλά ποτέ δεν μπορεί να
περιληφθεί σε ένα περιορισμένο σκεύος, όπως διδάσκεται στους ανθρώπους.
Πώς παραμόρφωσε έτσι η ανθρωπότητα ΕΜΕΝΑ, ΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΘΕΟΤΗΤΑ; Τι
πνευματική φτώχεια μαρτυρεί αυτή η δοξασία και πόσο μακριά από την Αλήθεια
κρατούν την ανθρωπότητα δάσκαλοι οι οποίοι έχουν διδαχθεί και οι ίδιοι λάθος! Πώς
μπορεί ένα Πνεύμα, το οποίο κυριαρχεί σ’ όλη την απεραντοσύνη, να έχει διαμονή
μέσα σε μία υλική μορφή, η οποία, όπως γνωρίζει ο πνευματικά αφυπνισμένος
άνθρωπος, περιλαμβάνει μόνο το πνεύμα εκείνο, το οποίο βρίσκεται ακόμα σε πολύ
χαμηλή βαθμίδα εξέλιξης. Όταν επιβραβεύω με την παρουσία Μου την καρδιά ενός
ανθρώπου, συνδέομαι τότε με το πνεύμα που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της
εξέλιξής του. Γεμίζω κατά ένα τρόπο την ψυχή, την πνευματική πλευρά δηλαδή μέσα
στον άνθρωπο, με την Αγάπη και τη Δύναμή Μου, την ακτινοβολία του Εαυτού Μου.
Κι ανάλογα με το πόσο είναι δοσμένος στην αγάπη ο άνθρωπος, αυξάνεται η ροή της
Δύναμης και πλημμυρίζει όλη την καρδιά του. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνομαι παρών
μέσα του, τον κατακτώ, αλλά και αυτός ΜΕ κρύβει ολόκληρο μέσα του.
Για ποιο λόγο θα αποφάσιζα λοιπόν να βρω κατάλυμα σ’ ένα αντικείμενο που
είναι ακόμη νεκρό, που αποτελείται από πνεύμα το οποίο αντιτίθεται ακόμα σε Μένα;
Η παρουσία Μου θα έλιωνε κάθε φόρμα που θα διαπερνούσε η Δύναμη της Αγάπης
Μου. Κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος θ’ αναγνωρίσει το παράλογο μιας τέτοιας
δοξασίας και θα απορρίψει τέτοιες λανθασμένες διδασκαλίες.
Όμως οι άνθρωποι είναι αφελείς και δεν θέλουν να διδαχθούν το σωστό, αντίθετα
μένουν προσκολλημένοι σ' αυτά που τους απαιτούν να πιστεύουν! Και έτσι δείχνουν
υπερβολικό σεβασμό σε ένα νεκρό αντικείμενο στο οποίο αποδίδουν ένα περιεχόμενο
που υποτίθεται ότι αναπαριστάνει ΕΜΕΝΑ, το ύψιστο και πιο αξιοσέβαστο Ον.
Μόνο μία αγνή καρδιά που αγαπάει είναι ο μοναδικός ναός όπου βρίσκω
κατάλυμα και γι’ αυτό δεν χρειάζεται να ΜΕ ψάχνετε σε ορισμένους τόπους, σε
ορισμένες ώρες και μέσα σε ορισμένες μορφές και φόρμες. Ο κάθε άνθρωπος οφείλει
να διαμορφωθεί σε ένα σκεύος όπου θα θέλω να βρω κατάλυμα, ο κάθε άνθρωπος θα
πρέπει να μετατρέψει την καρδιά του σε αγάπη. Τότε ΕΓΩ, ως η «αιώνια Αγάπη», θα
κατοικήσω μέσα του. Τότε θα ΜΕ τιμά και θα ΜΕ λατρεύει παντού και πάντα. Θα
του είμαι πάντα Παρών, αφού το Πνεύμα Μου θα ενωθεί με το δικό του, γιατί είμαι
ΕΓΩ ο Ίδιος μέσα του!
Αμήν
Αρ. 4859

15.3.1950
Ο εξαναγκασμός σαν μέσο διδασκαλίας σε σύγκριση
με την ελευθερία της αγάπης

Δεν θέλω να σας δίνω καμία εντολή, παρά μόνο θέλω να σας συμβουλεύω τι είναι
καλό να κάνετε για την ψυχή σας. Γιατί και η Διδασκαλία Μου για την Αγάπη, δεν

αποτελεί εντολή, αφού την αγάπη πρέπει κανείς να την ασκεί με την ελεύθερη θέλησή
του, προκειμένου να έχει επιτυχία.
Μια πράξη από αγάπη προϋποθέτει ότι θα υπάρχει αγάπη στην καρδιά του
ανθρώπου. Η πράξη από μόνη της μπορεί να εκτελεστεί και εντελώς μηχανικά,
οπόταν θα αξιολογηθεί αντίστοιχα. Γι’ αυτό, ποτέ δεν σας λέω πως είσαστε
υποχρεωμένοι να κάνετε το α ή το β, παρά λέω πάντα ότι θα έπρεπε, ότι είναι καλό να
το κάνετε...
Ο εξαναγκασμός είναι ένας νόμος, που η μη τήρησή του επιβάλλει κάποια
τιμωρία. Εγώ όμως δεν σας τιμωρώ όταν παραβαίνετε το Νόμο της Αγάπης, γιατί,
παρ’ όλο που αποτελεί μεν σίγουρα ένα νόμο, υπό την έννοια ότι είναι
προσαρμοσμένος στην αιώνια Τάξη Μου, ωστόσο Εγώ ως Νομοθέτης, που είμαι
αυτή καθαυτή η Αγάπη, δεν σας επιβάλλω καμία τιμωρία, αφού κάτι τέτοιο
αντιτίθεται με την Αγάπη Μου. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να σας
προειδοποιώ όσο ζείτε χωρίς αγάπη, δηλαδή να σας συμβουλεύω να μεταμορφώσετε
και οι ίδιοι από μόνοι σας το είναι σας σε αγάπη, ώστε να μπορέσετε να απολαύσετε
τη μακαριότητα, την οποία δεν θα μπορείτε να νιώσετε ποτέ χωρίς την αγάπη.
Συνεπώς, οτιδήποτε το ασπάζεστε και το τηρείτε επειδή σας έχει δοθεί σαν
εντολή, δεν σας αποφέρει ουδεμία μακαριότητα. Για το λόγο αυτό, είμαι αντίθετος σε
κάθε εξαναγκασμό, δεδομένου ότι η ελευθερία, είναι αναπόσπαστο δικαίωμα κάθε
πλάσματος που προέρχεται από Μένα. Βεβαίως στο στάδιο πριν την ενανθρώπιση
ενός πλάσματος εφαρμόζω και Εγώ τον εξαναγκασμό, αλλά αυτός ο εξαναγκασμός
προέρχεται από την Αγάπη Μου, η οποία δεν θα μπορούσε αλλιώς να σας κερδίσει
πάλι και δεν μπορεί αλλιώς να σας εξασφαλίσει την ελευθερία, παρά μόνο με τον
εξαναγκασμό... χωρίς όμως εσείς να είσαστε σε κατάσταση που να το
συνειδητοποιείτε. Αλλά στο στάδιο του ανθρώπου, η οποιαδήποτε κατάσταση
εξαναγκασμού σας είναι συνειδητή. Όταν περιορίζεται η ελευθερία της θέλησής σας,
αυτό αντιβαίνει στην αιώνια Τάξη Μου. Γιατί Εγώ σας έχω δώσει την ελεύθερη
θέληση, την οποία μπορείτε και μάλιστα οφείλετε να τη χρησιμοποιείτε κατά την
κρίση σας.
Μπορείτε λοιπόν να κρίνετε από μόνοι σας, ποιος παραβιάζει την αιώνια Τάξη
Μου,…. Και μπορείτε να το κρίνετε, αν παρατηρήσετε που εξαναγκάζονται οι
άνθρωποι στη διαμόρφωση της ζωής τους. Όμως Εγώ δεν εγκρίνω τον εξαναγκασμό
ως μέσο πνευματικής αγωγής, γιατί με τη βία κανένας άνθρωπος δεν θα επιδιώξει την
ανύψωσή του. Όπου λοιπόν ασκείται πίεση με σκοπό την πνευματική εξέλιξη, εκεί θα
μπορείτε να διαπιστώσετε αντίθεη δράση. Πίεση δε και εξαναγκασμό ασκείται
παντού όπου κανείς απειλείται με μία τιμωρία ή του υπόσχονται μία ανταμοιβή, γιατί
και τα δύο αποτελούν μέσα πίεσης τα οποία έχουν σκοπό να επιβάλλουν ένα
συγκεκριμένο τρόπο ζωής στους ανθρώπους. Και εξαναγκασμός υπάρχει παντού
όπου σχηματίζονται οργανώσεις, οι οποίες προσπαθούν να δεσμεύσουν τα μέλη τους
με μέτρα τα οποία τους καθιστούν ανελεύθερους στις σκέψεις και στις πράξεις
τους....
Εξαναγκασμός υπάρχει επίσης όπου δεν επιτρέπεται στους ανθρώπους να πάρουν
γνώσεις από αλλού, ώστε να προσπαθήσουν να ερευνήσουν ελεύθερα και να φθάσουν
στην αλήθεια από μόνοι τους. Ο οποιοσδήποτε περιορισμός της ελευθερίας της
ανθρώπινης θέλησης δεν συμφωνεί με το Θέλημά Μου, γιατί για να μπορεί κανείς να
δώσει κάποια μέρα λογαριασμό για τις πράξεις του, αυτό προϋποθέτει ότι είναι
ελεύθερος στη θέλησή του.
Όπου οι άνθρωποι ετεροκαθορίζονται στη διαμόρφωση της ζωής τους με εντολές
ή απειλές κάθε μορφής, εκεί δεν εκπροσωπείται το Θέλημά Μου, παρά το θέλημα
εκείνου που είναι ο αντίμαχος Μου και συνεπώς είναι εχθρός σας, παρ’ όλο που
λεκτικά αναφέρεται συχνά εκεί το Όνομά Μου. Γιατί από τη δέσμευση της βούλησης
προέρχονται αμέτρητες εσφαλμένες διδασκαλίες και αμέτρητες παραβιάσεις της
δικής Μου Θέλησης.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να θεωρείται η θέληση ενός ανθρώπου τόσο
αλάθητη, ώστε να τον ακολουθούν τυφλά χιλιάδες άνθρωποι χωρίς να χρησιμοποιούν
τη δική τους θέληση, ή να υποχρεώνονται να σκέπτονται και να ενεργούν ενάντια σε
αυτά που θέλουν οι ίδιοι. Ακόμη και η δική Μου αγνή Διδασκαλία που σας δόθηκε
από ψηλά, δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται αναγκαστικά, αλλά ο καθένας πρέπει να
αποφασίσει υπέρ ή κατά της ελεύθερα από μόνος του. Πόσο λιγότερο μάλλον λοιπόν,
μια άλλη διδασκαλία η οποία ποτέ δεν ήταν τόσο παραμορφωμένη όσο τώρα, από
τότε που την κήρυξα Εγώ ο Ίδιος στη γη.
Πρέπει πάντα να αναγνωρίζεται στους ανθρώπους το καθήκον και το δικαίωμα να
ελέγχουν και να κρίνουν τις πνευματικές διδασκαλίες που τους μεταδίδουν οι
συνάνθρωποι τους. Κι ακόμη και όταν κηρύσσεται η αγνή Διδασκαλία, αυτό πρέπει
να συμβαίνει με αγάπη, όπου ο διδάσκων θα βρει τα κατάλληλα λόγια να κερδίσει
τους συνανθρώπους του από την δική του εσωτερική πεποίθηση και πρέπει να
παραλείπεται οποιαδήποτε πίεση. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να πιστέψει και
ψάχνει να Με βρει, θα Με αναγνωρίσει ούτως ή άλλως και μπορεί να πεισθεί και να
πιστέψει. Θα εφαρμόσει τότε εξάλλου και την αγάπη από δική του παρόρμηση, όχι
πια από καθήκον, παρά από αγάπη για Μένα, γιατί Με πιστεύει....
Ο εξαναγκασμός σκοτώνει την αγάπη και κάθε έργο αγάπης γίνεται τότε μόνο
μηχανικά, έτσι που για Μένα δεν μπορεί να έχει αξία. Οφείλεις να αγαπάς.... επειδή η
οποιαδήποτε άνοδος προϋποθέτει την αγάπη. Όμως δεν σε εξαναγκάζει κανείς, ούτε
θα μπορούσε να σ’ εξαναγκάσει, γιατί τότε η αγάπη δεν θα ήταν αγάπη....
Αναλογισθείτε αυτά και καταλάβετε επομένως πόσο λανθασμένη είναι η διάδοση
της Διδασκαλίας Μου για την Αγάπη μέσα από δογματικές διατάξεις. Οτιδήποτε
κάνει ο άνθρωπος με σκοπό να κατακτήσει την αιώνια Ζωή, προϋποθέτει ελευθερία
της θέλησης. Συνεπώς δεν μπορεί να του δοθεί καμία εντολή την οποία είναι
υποχρεωμένος να τηρήσει, είτε γιατί του υπόσχεται μια ανταμοιβή ή γιατί απειλείται
με μια τιμωρία... Το μόνο που πρέπει, είναι να διδαχθεί για την εντολή της αγάπης,
που είναι η μόνη που έχει σημασία και που από την εκπλήρωση της εξαρτάται η
αιώνια Ζωή...
Αμήν

Αρ. 4752

2.10.1949
Η λατρεία της Μητέρας του Θεανθρώπου

Όλες οι ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τα πνευματικά θέματα θα σας
απαντηθούν, για να ριχθεί ένα φως όπου πρέπει να ξεχωρίσει η αλήθεια από την
πλάνη. Η προϋπόθεση όμως είναι πάντα ότι έχετε πραγματικό ενδιαφέρον να μάθετε
την καθαρή αλήθεια. Γιατί, όσο επικρατεί μέσα σας η επιθυμία να ενισχύσετε τις
απόψεις που είχατε μέχρι τώρα δεν είσαστε ακόμα δεκτικοί για την καθαρή αλήθεια.
Πρέπει να παρακαλείτε γι’ αυτήν και να θέλετε να λάβετε τη σωστή απάντηση,
προκειμένου να διδαχθεί την Αλήθεια.
Η μητέρα του γήινου σώματος Μου είχε τον προαιώνιο προορισμό να γεννήσει
Το Λυτρωτή της ανθρωπότητας. Ήταν μία φωτεινή ψυχή που ενσαρκώθηκε στη γη
για να εκπληρώσει την υψηλή αποστολή της γι’ αυτό μπορούσε να ονομασθεί αγνή
και τέλεια σε σύγκριση με τις γήινες αδελφές της. Παρ’ όλ’ αυτά, έπρεπε να ζήσει μια
δύσκολη ζωή για να φθάσει στη μεγαλύτερη μακαριότητα στο πνευματικό βασίλειο,
να γίνει ένα πραγματικό παιδί του Θεού και να καταλήξει στον υπέρτατο στόχο: την
πλήρη ένωση μαζί Μου.

Με την ολοκλήρωση της αποστολής της, απόκτησε το δικαίωμα να θεωρείται
αγιότατο ον στο Πνευματικό Βασίλειο. Γιατί μέσα από το δρόμο του μαρτυρίου που
έπρεπε ν' ακολουθήσει επί γης, έγινε ομοίωμά Μου.
Η αγάπη της για ΜΕΝΑ την έκανε να υποφέρει τόσο πολύ, πέρασε μια τέτοια
κατάσταση πόνου, που πνευματοποίησε και το σώμα της. Και έτσι έγινε ένα φωτεινό
παράδειγμα μιας μητέρας που υπόφερε βαθιά για το παιδί της.
Ωστόσο η θεία λατρεία με την οποία την τιμούν οι άνθρωποι, δεν είναι σύμφωνη
με το θέλημά Μου. Διότι, αν και υπήρξε η μητέρα του γήινου σώματος Μου, στο
πνευματικό Βασίλειο είναι και αυτή απλά μια φωτεινή μορφή, η οποία γεμάτη Αγάπη
και Σοφία, επιθυμεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να φθάσουν στο φως και επομένως
στη μακαριότητα.
Η μακαριότητα όμως στο πνευματικό βασίλειο μπορεί να προκύψει από την
ένωση, μαζί ΜΟΥ μόνον. Αυτό το δέσιμο μαζί ΜΟΥ το βρίσκει μια ψυχή μόνο μετά
από συνειδητό αγώνα και εσώψυχη σύνδεση μαζί ΜΟΥ. Πρέπει λοιπόν σαν
μοναδικός ποθητός στόχος να γεμίζω ΕΓΩ μόνο τις σκέψεις όποιου θέλει να γίνει
μακάριος. Ο άνθρωπος πρέπει με ελεύθερη τη θέλησή του να αναζητήσει τη σύνδεση
μαζί ΜΟΥ, ανεπιρρέαστος από πνευματικές δυνάμεις. Γιατί αν τους επιτρεπόταν,
αυτές οι πνευματικές δυνάμεις θα έκαναν αισθητή την επιρροή τους σε κάθε
άνθρωπο, καθ’ ότι η αγάπη τους προς τους ανθρώπους είναι υπέρμετρη και θα ήθελαν
να τους βοηθήσουν.
Η ψυχή του ανθρώπου αποστάτησε από ΕΜΕΝΑ με την ελεύθερη θέλησή της και
γι’ αυτό οφείλει να επιστρέψει με την ελεύθερη θέλησή της σε ΜΕΝΑ. Κάθε επιρροή
από μεριάς των φωτεινών οντοτήτων θα ήταν ένας περιορισμός της ελεύθερης
θέλησης. Η πράξη της ελεύθερης θέλησης σημαίνει ότι η θέληση στρέφεται προς
ΕΜΕΝΑ από δική της παρόρμηση, πράγμα που εκφράζεται με τη συνειδητή σύνδεση
μαζί ΜΟΥ και αυτήν την επιδίωξη υποστηρίζουν με κάθε τρόπο οι φωτεινές
οντότητες.
Όμως η λατρεία μιας φωτεινής οντότητας είναι μία λανθασμένη κατεύθυνση της
θέλησης του ανθρώπου. Όλες οι φωτεινές υπάρξεις είναι σε σχέση Αγάπης μαζί
ΜΟΥ, με τιμούν και ΜΕ δοξάζουν διαρκώς και αδιάκοπα, αλλά δεν θέλουν ποτέ να
πάρουν τη λατρεία των ανθρώπων, για λογαριασμό τους. Διότι αναγνωρίζουν ότι
ΕΓΩ είμαι το πιο αξιολάτρευτο Ον, και με την ταπεινή τους αγάπη για ΕΜΕΝΑ,
αποποιούνται κάθε τιμή που τους γίνεται, γιατί αισθάνονται ότι αυτή αρμόζει μόνο σε
ΕΜΕΝΑ.
Όποιος λοιπόν έχει συναίσθηση της σωστής σχέσης των φωτεινών υπάρξεων προς
ΕΜΕΝΑ, των οποίων η Αγάπη για ΜΕΝΑ είναι μία ολοφώτεινη φωτιά, μπορεί να
καταλάβει, πόσο πλανημένες είναι οι σκέψεις αυτών των ανθρώπων που αποδίδουν
τέτοιες τιμές στη μητέρα του σώματος Μου, όπως γίνεται συνήθως. Θα καταλάβουν
ακόμη, ότι αυτό δεν μπορεί να είναι με τη θέλησή ΜΟΥ, διότι έτσι οι άνθρωποι
δημιουργούν κατά κάποιον τρόπο ένα «δεύτερο Θεό», ένα ον στο οποίο αποδίδουν
σεβασμό και λατρεία, που όμως το ίδιο δεν θέλει να δεχθεί, διότι ο άνθρωπος οφείλει
να έχει μοναδική του φροντίδα τη σύνδεση μαζί ΜΟΥ, για να φθάσει ήδη επί γης στο
σκοπό του....
Αμήν
Αρ. 4071

27.6.1947
Το βύθισμα στο Λόγο του Θεού προσφέρει δύναμη....

Έχετε εμπιστοσύνη στη δική Μου Δύναμη, οπότε νιώθετε αδύναμοι και τότε
οποιαδήποτε αδυναμία θα πέσει από πάνω σας... Και μετά βυθιστείτε βαθιά μέσα στο

Λόγο Μου και η Δύναμη που αποπνέει θα σας πλημμυρίσει. Για το λόγο αυτό, δεν
χρειάζεστε άλλο τίποτα από το Λόγο Μου και ο Λόγος αυτός μπορεί να σας δώσει τα
πάντα, ακόμη και αν δεν το καταλαβαίνετε ακόμη. Ο Λόγος Μου περιέχει όλη τη
Δύναμη, την οποία ο καθένας που τον προσλαμβάνει μέσα του με βαθιά πίστη σε
Μένα, μπορεί να τη νιώσει, γιατί σας έχω δώσει την υπόσχεση ότι «όποιος πιστεύει
σε Μένα, θα γίνει μακάριος»... Η μακαριότητα υπάρχει μόνο στη σύνδεση μαζί
Μου.... και ο Λόγος Μου είμαι Εγώ ο Ίδιος.... Ο Λόγος Μου είναι η ακτινοβολία
Μου, η οποία σημαίνει Δύναμη για τον καθένα που Με πλησιάζει με βαθιά πίστη Δεν
χρειάζεται να είσαστε ανίσχυροι, ούτε χρειάζεται να φοβάστε οποιαδήποτε αδυναμία,
γιατί σας ενισχύω Εγώ με το Λόγο Μου σωματικά και πνευματικά. Θα αναγνωρίσετε
αυτήν την Αλήθεια των Λόγων Μου, όταν θα έχετε φθάσει σε τέτοιο βαθμό
ωριμότητας, ώστε να παραδοθείτε ολοκληρωτικά σε Μένα, χωρίς περιορισμούς και
χωρίς να αφήνετε να σας κυριεύει καμία αμφιβολία πια, επειδή νομίζετε ότι είσαστε
αδύναμοι και φαινομενικά ανίκανοι να καταφέρετε κάτι που φαίνεται να ξεπερνάει
τις δυνάμεις σας. Μόνο όποιος βρίσκεται ακόμη μακριά Μου δεν έχει δύναμη, εκτός
αν έχει πέσει τόσο χαμηλά, ώστε να του διοχετεύεται δύναμη από τον αντίμαχο Μου.
Δεν έχετε ιδέα, πόσο δυνατοί θα μπορούσατε να είσαστε, εάν πιστεύετε.... Για
αυτό το λόγο σας παραινώ συνέχεια να αγωνίζεστε για να αποκτήσετε ισχυρή πίστη,
να μην παραμελείτε να προσεύχεστε και ζείτε με αγάπη, γιατί τότε ενισχύεται και η
πίστη σας και ζωντανεύει... οπόταν δεν υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο πια. Πρέπει να
εκμεταλλευθείτε κάθε μέρα και κάθε ώρα, γιατί σύντομα θα έρθει ο καιρός που θα
αντιμετωπίσετε πρωτοφανή προβλήματα και βάσανα, τα οποία μόνο με βαθιά πίστη
σε Μένα θα μπορέσετε να τα ξεπεράσετε και να τα βαστάξετε.
Τότε είναι που θα χρειάζεστε πολύ περισσότερη δύναμη, την οποία και θα
παίρνετε από Μένα, φθάνει να απευθύνεσθε μ’ εμπιστοσύνη σε Μένα παρακαλώντας
για έλεος και δύναμη. Θα σας καταλάμβανε μεγάλη ταραχή εάν γνωρίζατε την ημέρα
και την ώρα που θα ακουστεί η Φωνή Μου. Γι’ αυτό θα πρέπει να αξιοποιήσετε όσο
γίνεται καλύτερα το σύντομο διάστημα που σας μένει για να ανεβάσετε την ψυχική
σας ωριμότητα. Γιατί τότε θα πρέπει να βγείτε έξω και να διδάξετε τους
συνανθρώπους σας σε κάθε ευκαιρία, ιδιαίτερα δε όταν θα προκληθούν ερωτηματικά,
όταν οι άνθρωποι απεγνωσμένοι θα στέκονται αμήχανοι, αντιμέτωποι με τα γεγονότα
και τα επακόλουθά τους και θα φωνάζουν στο Θεό χωρίς όμως να πιστεύουν. Τότε θα
πρέπει να τους διαφωτίσετε και να τονίσετε την Αγάπη Μου για τους ανθρώπους, οι
οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν εντελώς και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για
να οδηγηθούν πίσω στο σωστό δρόμο. Και τότε θα πρέπει να είσαστε απόλυτα
πεισμένοι, η πίστη σας θα πρέπει να είναι ακλόνητη, γιατί αλλιώς δεν μπορείτε να
κερδίσετε ανθρώπους για Μένα και το Βασίλειο Μου και να είσαστε άξιοι εργάτες
στον αμπελώνα Μου.
Εγώ δε, θα σας γεμίζω με δύναμη ανά πάσα στιγμή, μόλις νιώθετε αδύναμοι και
Με καλείτε σε βοήθεια.... Σας βοηθάω πάντα σε κάθε επίγεια και σε κάθε πνευματική
ανάγκη, για να μπορείτε να Με αναγνωρίσετε φανερά και να πιστέψετε.
Αμήν

Αρ. 4769

30.10.1949
Η προσευχή φέρνει ευλογία....

Όλοι σας δεν εκμεταλλεύεσθε όσο πρέπει συχνά τη χάρη που εξασφαλίζει η
προσευχή, δεν μιλάτε αρκετά συχνά μαζί Μου αν και κάθε σιωπηρός διάλογος μαζί
Μου είναι μια προσευχή, η οποία αποκομίζει ασύλληπτη ευλογία για την ψυχή σας.
Κάθε φορά που πετυχαίνετε τη σύνδεση μαζί Μου, κάθε καλή σκέψη που Με έλκει
κοντά σας.... γίνεται αμέσως δυνατό να σας μεταδώσω δύναμη, διότι Εγώ εκπνέω
ακατάπαυστα δύναμη, η οποία διαπερνάει οτιδήποτε είναι ανοικτό απέναντι της. Το
να συνδεθείτε μαζί Μου έχει υποχρεωτικά ένα πάντα καλό αποτέλεσμα για σας τους
ανθρώπους, επομένως θα πρέπει να επιδιώκετε όσο γίνετε πιο συχνά τη δυνατότητα
αυτή να αντλήσετε δύναμη από Μένα ακόμη και αν σωματικά την αισθάνεστε
ελάχιστα, η ψυχή δυναμώνει αφάνταστα και μπορεί να συνεχίσει την πορεία της προς
τα πάνω. Ήδη η θέληση να Με πλησιάσει κανείς, η οποία εκφράζεται με κάθε σκέψη
που απευθύνεται προς Εμένα, φέρνει ένα πολύ ευνοϊκό αποτέλεσμα, γιατί ελκύω
κοντά Μου αυτή τη θέληση, πράγμα που αποτελεί ένα μεγάλο κέρδος για την ψυχή.
Η θέληση που έχει στραφεί σε Μένα δεν ησυχάζει εάν δεν επιτευχθεί η σύνδεση μαζί
Μου. Τότε γίνεται ένας σιωπηρός διάλογος, αναδύεται μια προσευχή η οποία δεν
αφορά μόνο επίγειες υποθέσεις, αλλά παρακαλεί για Έλεος και Δύναμη και για τη
σωτηρία της ψυχής.
Σε κάθε περίπτωση Εγώ εισακούω το κάθε παιδί Μου, γιατί θέλω πάντα να το
κάνω ευτυχισμένο και πνευματικά και επίγεια. Εάν ξέρετε τι ευλογία κρύβει μια
σιωπηλή, ταπεινή προσευχή, θα εκμεταλλευόσασταν πολύ περισσότερο τις χάρες της
προσευχής. Θα Με φέρνατε συχνά κοντά σας με ενδόμυχες σκέψεις, γιατί αυτό
σημαίνει ανύψωση σε πνευματικές σφαίρες, είναι μια παραμονή στο Βασίλειο του
Φωτός, πράγμα που δεν αντιλαμβάνεστε μεν σωματικά, ωστόσο θα το
συνειδητοποιήσετε κάποτε, όταν θα έχετε εγκαταλείψει το σωματικό σας περίβλημα.
Η ψυχή σας βρίσκεται ήδη εκεί όπου θα διαμένει κάποτε.... Την ώρα της προσευχής
εγκαταλείπει τη γη, για να απογυμνωθεί μπροστά Μου και να την ντύσω με ένα
φωτεινό ένδυμα, το οποίο είναι εντελώς διάφανο, αλλά αποτελεί ένα περίβλημα για
την ψυχή που της κάνει πολύ καλό. Η ψυχή τότε μεταμορφώνεται κατά κάποιον
τρόπο και όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία, τόσο πιο αστραφτερό
γίνεται αυτό το φωτεινό περίβλημα, τόσο μεγαλύτερη η επιθυμία της για Μένα. Δεν
αισθάνεται πια ότι είναι απέραντα μακριά Μου, έρχεται κοντά Μου με οικειότητα,
θέλει να Μ’ ακούσει και να Με νιώσει, να πάρει Φως και Δύναμη... Από την επίγεια
πλευρά, διεξάγει ένα σιωπηλό διάλογο τότε μαζί Μου, προσεύχεται πνευματικά και
αληθινά... και από την πνευματική πλευρά βρίσκεται σε φωτεινές σφαίρες, κοντά σε
Μένα και ανοικτή μόνο απέναντι στην ακτινοβολία Μου.
Μια βαθιά προσευχή οδηγεί αναγκαστικά την ψυχή σε ωριμότητα, γιατί ένας
άνθρωπος που στρέφεται σε Μένα από τα βάθη της καρδιάς του προσπαθεί να
εκπληρώσει και όλα όσα Εγώ απαιτώ απ’ εκείνον... Γι’ αυτό να εγκαταλείπετε συχνά
αυτή τη γη, αφήνετε τις σκέψεις σας να αιωρηθούν στα ύψη, αναζητείστε Με με τη
σκέψη σας, ελάτε σε Μένα με αφοσίωση και πίστη... Και μείνετε έτσι βυθισμένοι
στην προσευχή, αφουγκραζόμενοι σιωπηλοί και με κατάνυξη τι σας απαντάω. Και
σύντομα θα μάθετε να Με καταλαβαίνετε και θα αντιλαμβάνεστε τη Φωνή Μου μέσα
σας. Τότε είναι που αξιοποιείτε τη χάρη της προσευχής, γιατί συνδέεστε άμεσα μαζί
Μου και κάθε τέτοια σύνδεση μεγαλώνει την ωριμότητα της ψυχής σας...
Αρ. 4104

Αμήν
13.8.1947
Η φωνή της καρδιάς είναι μια εσωτερική ώθηση
που δείχνει τι θέλει από μας ο Θεός

Σε σας, που σας αγαπάω, γιατί έχετε βάλει σαν στόχο σας Εμένα, θα σας δίνω να
καταλάβετε διαισθητικά μέσα από την καρδιά σας τι πρέπει να κάνετε ή τι θα πρέπει
να αποφεύγετε. Όταν λοιπόν στην προσευχή σας Μου ανοίγετε την καρδιά σας και
Μου εμπιστεύεστε όλα όσα σας στεναχωρούν ή απασχολούν τις σκέψεις σας, θα
νιώθετε την απάντηση μέσα στην καρδιά σας για το τι πρέπει να κάνετε. Και ό,τι τότε
αισθάνεστε την ώθηση ή την επιθυμία να κάνετε, κάντε το και θα είναι σωστό στα
μάτια Μου.
Όταν μέσα στην προσευχή σας παραδίδετε τα πάντα σε Μένα, δεν μπορείτε πια
να αμαρτήσετε, γιατί Εγώ αποκλείω τότε πλέον κάθε αμαρτία. Εάν ζητήσετε την
προστασία Μου, Εγώ σας την παρέχω δίχως άλλο, οπόταν μπορείτε ήσυχοι να
εμπιστευθείτε τη φωνή της καρδιάς σας, με άλλα λόγια μπορείτε να κάνετε αυτό που
επιθυμεί η καρδιά σας. Εγώ είμαι ο Πατέρας σας και θέλω να αποτείνεστε σε Μένα
με απόλυτη εμπιστοσύνη και πραγματικά θα σας νοιαστώ, ακριβώς όπως κάνει ένας
στοργικός Πατέρας δίνοντάς σας ό,τι σας κάνει ευτυχισμένους, εφόσον βέβαια δεν
πρόκειται για κάτι που θα σας βλάψει. Επειδή λοιπόν εσείς δεν μπορείτε να
αξιολογήσετε από μόνοι σας τι είναι καλό για σας ή τι είναι βλαβερό για την ψυχή
σας, γι’ αυτό ελάτε σε Μένα, αφεθείτε ολοκληρωτικά στα χέρια Μου, εκθέστε Μου
τα προβλήματά σας, είτε είναι πνευματικά είτε επίγεια και Εγώ θα σας απαντήσω, με
την έννοια ότι θα βάλω το Θέλημά Μου στην καρδιά σας, έτσι ώστε θα θέλετε τότε
να κάνετε αυτό που είναι το σωστό και θα μπορείτε επιπλέον και να το πετύχετε. Και
με τον ίδιο τρόπο, μπορείτε να αποτανθείτε σε Μένα, για κάθε υπόθεσή σας και δεν
πρόκειται να μείνετε χωρίς απάντηση, γιατί θα βάλω την απάντηση μέσα στην καρδιά
σας. Απλά, πρέπει να παρακολουθήσετε τη φωνή της καρδιάς και να ξέρετε ότι κάθε
εσωτερική ώθηση προέρχεται πάντα από δυνάμεις, οι οποίες θέλουν να σας
παρακινήσουν να κάνετε κάτι ή να αποφύγετε να το κάνετε.
Οι δυνάμεις του σκότους θα θέλουν να σας παρασύρουν σε κάποιο ανόμημα, οι
δυνάμεις του Φωτός να σας παροτρύνουν σε θεάρεστες πράξεις. Αφήστε τις δυνάμεις
του Φωτός να αποκτήσουν επιρροή επάνω σας και δεν πρόκειται να σφάλλετε ποτέ.
Και σε αυτές τις δυνάμεις αφήνεστε όταν επιδιώκετε τη σταθερή σύνδεση μαζί Μου
με την προσευχή σας, εάν συνδιαλέγεστε μαζί Μου και Με συμβουλεύεστε για όλα
τα προβλήματά σας. Εγώ αγαπάω τα πλάσματά Μου και η μοναδική Μου επιδίωξη
είναι να σωθεί η ψυχή τους. Κι όπου αυτή δεν διατρέχει κίνδυνο, τους παρέχω τα
πάντα, ακόμη και αυτές τις γήινες χαρές, εφόσον δεν εμποδίζουν την πνευματική τους
προσπάθεια. Όμως θέλω να είμαι πάντα ο μέντοράς σας, οφείλετε να αφήνετε πάντα
σε Μένα τις αποφάσεις σας και να ρωτάτε την καρδιά σας μετά από μια βαθιά
προσευχή, αυτή θα σας καθοδηγήσει πραγματικά σωστά....
Αμήν

Αρ. 5421

26.6.1952
Η γέφυρα από το βασίλειο του Φωτός είναι ο Ιησούς Χριστός

Στο όνομα του εσταυρωμένου Σωτήρα πρέπει να γνωρίζετε ότι το ουράνιο
βασίλειο είναι ανοικτό για όποιον Τον αναγνωρίζει σαν Γιο του Θεού και Λυτρωτή
του κόσμου, αλλά παραμένει κλειστό για όποιον δεν θέλει να Τον αναγνωρίσει σαν
τέτοιο....

Θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς οι άνθρωποι ότι πριν το σταυρικό θάνατο Του, ήταν
αυστηρά διαχωρισμένοι οι δύο κόσμοι που είναι γνωστοί σαν Βασίλεια του Φωτός
και του σκότους. Ήταν δύο εντελώς ξεχωριστές περιοχές, οι οποίες δεν είχαν καμία
σύνδεση μεταξύ τους, δεδομένου ότι ήταν εντελώς αντίθετες η μία με την άλλη. Μια
εξήγηση γι’ αυτό θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι πολλά δημιουργημένα
πνεύματα απομακρύνθηκαν εντελώς από το Θεό, με αποτέλεσμα να προκύψει ένας
κόσμος, ο οποίος ήταν αντίθετος προς τη θεϊκή Τάξη. Αντίθετα τα πνεύματα που
έμειναν με τον Θεό, παρέμειναν μέσα στα πλαίσια της θείας Τάξης και κατά
συνέπεια, σε μια περιοχή όπου επικρατεί η Τελειότητα, το Φως και η απεριόριστη
Δύναμη....
Δεν ήταν δυνατό λοιπόν να υπάρξει οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στους δυο
κόσμους, γιατί η αντίθεσή τους ήταν πολύ μεγάλη, επειδή η απομάκρυνση από το
Θεό είχε υποχρεωτικά αρνητική επίδραση από κάθε άποψη. Ήταν κατά κάποιο τρόπο
σαν να υπήρχε μια τάση προς αντίθετους πόλους, χωρίς όμως ποτέ να επιδιώκεται ο
ένας πόλος.... Δεν υπήρχε ουδεμία σύνδεση ανάμεσα στο βασίλειο του Φωτός και σ’
αυτό του σκότους, πράγμα που γίνεται πιο κατανοητό γνωρίζοντας ότι οι κυρίαρχες
δυνάμεις των δύο περιοχών ήταν εντελώς αντιτιθέμενες μεταξύ τους και επιδίωκαν
εντελώς αντίθετους στόχους.... Από τη μια πλευρά υπήρχε υπέρτατη τελειότητα, μέσα
σε πλήρη ελευθερία, φως και δύναμη, ενώ από την άλλη, υποδούλωση των
πνευμάτων που ο προορισμός τους ήταν να δημιουργήσουν ύψιστο έργο.... Υπήρχε
συνεπώς ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κόσμους. Αυτό το
χάσμα δεν θα μπορούσε ποτέ βέβαια να καταργηθεί από την πλευρά του σκότους,
παρά μόνο από την πλευρά του πνευματικού κόσμου που είχε παραμείνει μέσα στη
θεία Τάξη, γιατί οι κάτοικοι του είχαν τη Γνώση και επομένως γνώριζαν ποια ήταν η
μοναδική δυνατότητα να κτισθεί μια γέφυρα.... Έπρεπε μια οντότητα από τον
πνευματικό κόσμο να τολμήσει να κατέβει στις σκοτεινές σφαίρες, ώστε από κει ν’
ανοίξει ένα δρόμο που θα μπορούσε να ακολουθήσει κάθε άλλο πλάσμα το οποίο θα
ήθελε να φθάσει στο φωτεινό βασίλειο. Έπρεπε αυτό το ον που θα κατέβαινε από τα
ύψη, να εγκαταστήσει τη θεία Τάξη, με το να ζήσει το ίδιο για πρώτη φορά σύμφωνα
με αυτή τη θεία Τάξη. Στη συνέχεια θα έπρεπε να την κάνει γνωστή στους κατοίκους
του σκοτεινού κόσμου, τους ανθρώπους που ήταν στη γη. Ούτως ώστε και αυτοί,
παρακινημένοι από το παράδειγμά του, θα ακολουθούσαν μια άλλη πορεία στη ζωή
τους από εκείνη που ακολουθούσαν ως τότε. Αντί επομένως να πηγαίνουν αντίθετα,
θα στρέφονταν προς την ίδια κατεύθυνση με τον άνθρωπο Ιησού, του οποίου ο
στόχος ήταν ψηλά, δηλαδή η επιστροφή στο Βασίλειο εκείνο που είχε εγκαταλείψει
προς χάριν των ανθρώπων που ζούσαν στο σκοτάδι....
Όποιος έχει τη θέληση να πάει προς τα πάνω, βρίσκει πάντα το σωστό δρόμο να
πάρει, όμως οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή τη θέληση. Η θέλησή τους ήταν στραμμένη
προς τα κάτω, επειδή οι αρνητικές δυνάμεις δρουν πάντα μ’ επιτυχία στο βασίλειο
του σκότους. Και αυτές επιδιώκουν μόνιμα να αφήσουν στο σκοτάδι τα πνεύματα,
χωρίς καμία γνώση, προκειμένου να τα εμποδίσουν να επιστρέψουν στον Θεό.
Βέβαια ο άνθρωπος με τη θέλησή του θα μπορούσε να βάλει φραγμούς στον άρχοντα
του σκότους και στη δράση του, παρ’ όλα αυτά όμως δεν το κάνει.... Από μόνος του
είναι αδύναμος και υπόκειται χωρίς αντίσταση σε κάθε δυσμενή επίδραση....
Επειδή ο πνευματικός κόσμος το γνώριζε αυτό, γι’ αυτό το λόγο, ένα αρχέγονο
πνεύμα προσφέρθηκε να αντιπαρατάξει στην κακή επήρεια του αντίμαχου του Θεού,
την δική του θέληση και την αγάπη του.... Τρόπον τινά, δύο παιδιά του Θεού, δύο
ομοιώματά Του που είχε ο Ίδιος φέρει στη ζωή, πάλευαν το ένα ενάντια στο άλλο,
επειδή δεν είχαν πια την ίδια θέληση και την ίδια αγάπη, ειδαλλιώς δεν θα
βρίσκονταν και αντιμέτωποι σαν αντίπαλοι.... Κι αυτή η πάλη ήταν απαραίτητο να
διεξαχθεί με έναν τέτοιον τρόπο, όπου το φωτεινό ον θα έπρεπε να ντυθεί με ένα
περίβλημα, το οποίο θα του στερούσε τη θεϊκή δύναμη.... Έπρεπε να πολεμήσει ως
άνθρωπος ενάντια σ’ εκείνον που ήταν υπεύθυνος για την ανθρώπινη κατάσταση

όλων των πεσμένων πνευμάτων. Αν αποδεικνυόταν πιο δυνατός από κείνον, τότε η
δύναμή του θα είχε συντριβεί, συνεπώς θα υπήρχε μια ελπίδα και για τους ανθρώπους
να νικήσουν επίσης τον αντίπαλο του Θεού, οπότε θα είχε ανοίξει ο δρόμος που
οδηγεί προς το πατρικό τους σπίτι.
Η ψυχή του ανθρώπου Ιησού, το σώμα του οποίου ήταν βέβαια γήινο, έφερε κάτι
μαζί της από τα ύψη και το ακτινοβολούσε στη γη, ήταν η θεϊκή δύναμη της
αγάπης.... Την αγάπη δεν μπορεί να την πάρει κανένας από ένα πλάσμα, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να αναζωπυρωθεί, μπορεί όμως επίσης η θέλησή του να την
καταπνίξει.... Κι αυτή η αγάπη είναι η γέφυρα προς το βασίλειο του Φωτός,
δεδομένου ότι η αγάπη είναι στραμμένη ψηλά προς το Θεό γιατί είναι η ίδια η αιώνια
Αγάπη. Η αγάπη έλκεται πάντα προς τον πόλο της αγάπης και δεν δρα ποτέ αντίθετα
προς το Θεό.
Η αγάπη παρακίνησε μία φωτεινή οντότητα να κατέβει στη γη και η αγάπη έμεινε
συνδεδεμένη με την αιώνια Αγάπη... Κι έτσι μέσω του Ιησού Χριστού οικοδομήθηκε
η γέφυρα ανάμεσα στο βασίλειο του Φωτός και εκείνο του σκότους. Όμως τα
πλάσματα πάνω στη σκοτεινή γη δεν μπορούν να τη δουν, αν δεν ακολουθούν τις
οδηγίες Του, αν δεν τάσσονται μαζί Του πιστεύοντας ότι έχουν βρει το σωστό οδηγό
για το βασίλειο του Φωτός, αν δεν ανταποδίδουν την αγάπη Του, αν δεν Τον
αναγνωρίζουν σαν το Δάσκαλο, ο οποίος επιβλήθηκε στον αντίπαλο Του και γι’ αυτό
Του υποτάσσονται με ευγνωμοσύνη, αν δεν βλέπουν στο πρόσωπο Του εκείνον που
είναι Κύριος πάνω στη ζωή και στο θάνατο, στο φως και στο σκοτάδι.... αν δεν Τον
αναγνωρίσουν σαν Υιό του Θεού και Λυτρωτή του κόσμου....
Το χάσμα ανάμεσα στο φωτεινό βασίλειο και στο βασίλειο του σκότους
παραμένει αγεφύρωτο για όποιον δεν παίρνει το δρόμο που του άνοιξε ο Ιησούς
Χριστός και είναι ο μόνος που οδηγεί στον Πατέρα.... Γιατί αυτός ο άνθρωπος
βρίσκεται ακόμη πλήρως και εντελώς υπό την επήρεια του αντίπαλου του Θεού. Και
δεν πρόκειται να απελευθερωθεί από κείνον, αν δεν έχει τη θέληση να εναρμονιστεί
με το Νόμο της θείας Τάξης, εάν δεν εγκαταλείψει την αντίστασή του και αφήσει να
τον σώσει ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος είναι ο μόνος δρόμος προς το Θεό.... Γιατί η
δική Του απέραντη αγάπη βρήκε ένα δρόμο που βγάζει από το σκοτάδι στο Φως....
Αμήν

Αρ.2521

22.10.1942
Το γεγονός μιας πνευματικής κατάρρευσης

Θα αναγκασθείτε να απορρίψετε πολλά από τα πνευματικά προϊόντα που
ασπάζεστε, όσοι από σας δεν βρίσκεσθε ακόμη μέσα στην Αλήθεια, γιατί θα έρθει μια
εποχή όπου θα δείτε να καταρρέουν πολλά τα οποία σας φαίνονταν ως τώρα
ακατάλυτα. Θα διαπιστώσετε για ένα ανθρώπινο έργο ότι δεν έχει καμία υπόσταση,
παρ’ όλο που μπόρεσε να αντέξει για πολύ στο χρόνο. Θα σας φανεί απίστευτο ότι
από θέλημα Θεού θα συμβεί μία καταστροφή η οποία ταυτόχρονα θα σημάνει μία
μεγάλη πνευματική μεταβολή που θα ανατρέψει το σκεπτικό πολλών ανθρώπων, οι
οποίοι θεωρούν ως τώρα ότι η πίστη τους βασίζεται στην αλήθεια.
Και δεν θα υπάρχει άλλη εξήγηση από το ότι ο Θεός θέλει να σας δείξει
ολοφάνερα ότι βρίσκεστε σε λάθος δρόμο. Τα λάθη είναι πια πολύ βαθιά ριζωμένα

μέσα σας για να μπορείτε να απαλλαγείτε απ’ αυτά με ευκολία, γι’ αυτό το λόγο θέλει
ο Θεός να σας βοηθήσει. Θέλει να σας δείξει ότι μπροστά στο θέλημά Του
υποχωρούν υποχρεωτικά τα πάντα, ακόμη και ό,τι υπάρχει σταθερά εδώ και χιλιετίες.
Ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο ελευθερία στη θέλησή του και ως εκ τούτου ήταν
υποχρεωμένος ο Ίδιος να αποσύρει τη δική Του θέληση σε όποια περίπτωση η
ανθρώπινη θέληση έπαιρνε μια αντίθετη κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό λοιπόν δεν
εμπόδισε να διαμορφωθεί μία εξουσιαστική δομή η οποία δεν ανταποκρινόταν στο
θέλημά Του.
Βέβαια, υπήρχαν ορισμένοι που σέβονταν και ακολουθούσαν στα κρυφά το
θέλημά Του, απαρατήρητοι από τον κόσμο και συνεπώς ελάχιστα γνωστοί, αλλά
φέρνοντας αντίσταση απέναντι σε εχθρικές παρεμβολές. Όμως στην ανθρωπότητα
άρεσε αυτή η οργανωμένη εξουσιαστική δομή που επιδεικνύοντας μεγάλη χλιδή και
αίγλη, παρέμενε κυρίαρχη και συγκέντρωνε πολλούς οπαδούς. Αλλά και σ’ αυτό το
έργο των ανθρώπων έχει τεθεί ένα τέλος και αυτό το τέλος θα έρθει φανερά στα μάτια
του καθένα....
Θα κλονισθεί ένα οικοδόμημα το οποίο εθεωρείτο ακατάλυτο, θα συμβεί ένα
γεγονός, το οποίο θα προκαλέσει από κάθε άποψη θύματα. Αυτή η επέμβαση του
Θεού θα αποτελέσει ένα γερό τράνταγμα για τις σκέψεις των ανθρώπων. Όμως ο
Θεός θέλει να τους αποδείξει ότι όλα όσα έφτιαξαν οι άνθρωποι παρέρχονται και
μόνο ό,τι έρχεται απευθείας από το Θεό παραμένει.
Ο σκοπός Του είναι να τους υποδείξει ότι κάνουν λάθος, ούτως ώστε να γίνουν
δεκτικοί για την καθαρή Αλήθεια. Και πολλοί θα μείνουν έκπληκτοι βλέποντας αυτή
την καταστροφική ανατροπή.
Τότε θα αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία όσων είχαν διδαχθεί έως τότε γιατί με
την κατάρρευση αυτή εξανεμίζεται εντελώς η πίστη τους.
Αυτό το γεγονός λοιπόν δεν είναι πια μακριά και θα το πληροφορηθεί ολόκληρος
ο κόσμος, εφόσον δε πιστεύουν, θα συνειδητοποιήσουν ότι πρόκειται για ένα ορατό
σημάδι που στέλνει ο Θεός στους ανθρώπους για το καλό των ψυχών τους.
Αμήν

Αρ. 6010

28.7.1954
Η Εκκλησία του Χριστού

Η κοινότητα του Ιησού Χριστού αποτελείται από όλους εκείνους τους πιστούς οι
οποίοι βλέπουν στον Ιησού Χριστό το Λυτρωτή τους, που πιστεύουν ότι είναι ο Υιός
του Θεού που κατέβηκε στη γη προκειμένου να προσφέρει την εξιλαστήρια θυσία για
όλη την ανθρωπότητα και γι’ αυτό επομένως θέλουν να Τον ακολουθήσουν. Με τον
όρο «Εκκλησία του Χριστού», την οποία ίδρυσε ο Ίδιος στη γη, εννοούνται όλοι όσοι
πιστεύουν βαθιά, όλοι όσοι αγωνίζονται σοβαρά να είναι χριστιανοί στην πράξη όλοι όσοι δεν είναι χριστιανοί μόνο για τους τύπους - όλοι όσοι έχουν ζωντανή πίστη
και θέτουν συνειδητά τον εαυτό τους κάτω από το σταυρό του Χριστού.
Τα μέλη της Εκκλησίας Του πρέπει πρώτα να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό
και αναγνωρίζοντάς τον, δεσμεύονται επίσης με το καθήκον να ζουν σύμφωνα με τη
Διδασκαλία Του, με άλλα λόγια ζουν μια ζωή με αγάπη, όπως τους έδειξε εκείνος με
το παράδειγμά Του. Ο Ίδιος προσκάλεσε τους ανθρώπους να Τον μιμηθούν λέγοντας
τους να ακολουθήσουν τα βήματά Του και όποιος υπακούει σε αυτή την πρόσκληση

και Τον αναγνωρίζει, ανήκει και στην κοινότητα εκείνη η οποία ονομάζεται
«Εκκλησία του Χριστού».
Αυτή είναι η αόρατη Εκκλησία, η οποία ωστόσο μπορεί να αντιπροσωπεύεται σε
οποιαδήποτε ομολογία πίστης και όντως άλλωστε αντιπροσωπεύεται παντού, γιατί
παντού υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν με θερμή αγάπη στον Ιησού Χριστό,
άνθρωποι που τους συνεπαίρνει η αγάπη για τους συνανθρώπους τους. Αυτοί
μπορούν να ονομασθούν αληθινοί χριστιανοί γιατί αποδεικνύουν με τη σωστή
συμπεριφορά τους ότι ανήκουν σ’ αυτόν, ο οποίος στεφάνωσε το έργο της αγάπης
Του πάνω στη γη με το θάνατο του στο σταυρό.
Αυτή η κοινότητα λοιπόν υφίσταται παντού όπου ζουν αληθινοί χριστιανοί, γιατί
όλοι αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Κι ακόμα και εκεί όπου μόνο δύο ή
τρεις τέτοιοι χριστιανοί συνευρίσκονται στο Όνομά Του, παρευρίσκεται και ΑΥΤΟΣ
ανάμεσά τους και τους γεμίζει με το Πνεύμα Του. Γι’ αυτό οι σκέψεις και τα λόγια
αυτών των ανθρώπων θα είναι σωστά και μάλιστα ανώτερα από τα λόγια ενός
ιεροκήρυκα που δεν έχει γίνει ακόμα ζωντανό παράδειγμα της θεϊκής εντολής για την
αγάπη, που τα λόγια του δεν αφήνουν να φανεί ότι υπάρχει η εσωτερική Ζωή, το
Πνεύμα το οποίο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των μελών της Εκκλησίας του
Χριστού. Αυτό το Πνεύμα εκφράζεται έτσι ώστε ο Λόγος του Θεού κηρύσσεται και
ερμηνεύεται απλά και καθαρά, πράγμα που μπορεί να συμβεί και στον πιο στενό
κύκλο, με πολύ φυσιολογικό τρόπο, ακόμα και στην απλή συζήτηση, οπουδήποτε
δηλαδή συνευρίσκονται μέλη της Εκκλησίας του Χριστού.
Δεν είναι τίποτα το εξωτερικό και το εμφανές που επικυρώνει αυτήν τη
συμμετοχή. Μόνο το Πνεύμα της αγάπης του καθενός που τον σπρώχνει προς τον
Ιησού Χριστό, πιστεύοντας ακράδαντα σ’ ΑΥΤΟΝ σαν τον Υιό του Θεού και
Σωτήρα του Κόσμου - που μέσα στο ανθρώπινο περίβλημα Του ενσαρκώθηκε ο
ΙΔΙΟΣ ο ΘΕΟΣ για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο.
Αμήν

Αρ. 6111

17.11.1954
«Μη φοβάστε τίποτα!»

Μη φοβάστε τίποτα, παρά να έχετε πίστη μόνο! Τίποτα δεν θα σας φοβίζει ούτε
θα σας καταπιέζει τίποτα, εάν πιστεύετε δυνατά και ακλόνητα. Επομένως, μια δυνατή
πίστη μπορεί να σημάνει μία εύκολη ζωή για σας στη γη, γιατί τότε δεν υπάρχει
τίποτα που να φοβάστε και άρα μπορείτε να πορεύεσθε ανέμελοι, έχοντας τις σκέψεις
στραμμένες μόνο σ’ Εκείνον που σας βοηθάει να βγείτε από κάθε δυσκολία. Πρέπει
ενδόμυχα να είσαστε απόλυτα πεισμένοι ότι έχετε έναν Πατέρα στον Ουρανό, ο
Οποίος αγρυπνάει πάνω από τα παιδιά Του και δεν τα αφήνει να υποφέρουν, επειδή
τα αγαπάει.
Αυτή η ακλόνητη πεποίθηση είναι ήδη η βεβαιότητα πως είναι όντως έτσι. Και τι
θα μπορούσε άλλωστε να είναι πιο δυνατό από τον Πατέρα σας στον Ουρανό;
Κανένας άνθρωπος στη γη και κανένα ον του σκότους δεν έχει τη δύναμη να Του
αντισταθεί, γι’ αυτό και δεν χρειάζεται να φοβάστε κανέναν άνθρωπο στη γη και
κανένα σκοτεινό ον ότι μπορούν να σας βλάψουν, εάν πιστεύετε στην τεράστια αγάπη
του Θεού και στην προστασία που έχει υποσχεθεί να σας δίνει. Γιατί τα λόγια Του
λένε, «ελάτε όλοι σε Μένα! Ζητείστε και θα σας δοθεί, χτυπείστε και θα σας ανοιχτεί!
Ελάτε σε Μένα και Εγώ θα σας βοηθήσω!» Εάν καταφέρετε να κάνετε δικά σας τα

λόγια της αγάπης Του, όταν νιώσετε ότι ο Πατέρας μιλάει σε σας τους ίδιους, τότε
δεν θα έχετε πια αμφιβολίες και θα περιμένετε με εμπιστοσύνη μέχρι να σας έρθει η
βοήθεια. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί Αυτός να το αποτρέψει, δεν υπάρχει
τίποτα που να είναι αδύνατο για Αυτόν. Και επομένως υπάρχει πάντα μια λύση,
ακόμη και όταν εσείς δεν βλέπετε καμιά πουθενά. Αυτός βρίσκει όντως ένα σωτήριο
μέσο, τη διέξοδο από κάθε ανάγκη. Βάλτε αυτά τα λόγια βαθιά στην καρδιά σας
μέχρι να διαλυθούν όλες οι αμφιβολίες σας, ώσπου να Τον εμπιστευθείτε άφοβα και
να υπομένετε καρτερικά, γιατί η Αγάπη Του είναι αφιερωμένη σε σας, τα παιδιά Του
και αυτή η Αγάπη δεν τελειώνει ποτέ.
Αμήν
Αρ. 5205

5.9.1951
Χρειάζονται αγωνιστές της Αλήθειας

Είναι καθήκον σας να διδάξετε... να μεταφέρετε την αλήθεια στους ανθρώπους,
για να παραμερίσει απ’ ανάμεσά τους το σκοτάδι που τους κρατάει δέσμιους και τους
εμποδίζει να νιώσουν την ευεργετική δύναμη του Φωτός. Όσο το πνεύμα του
ανθρώπου είναι σκοτεινό, βαδίζει σε λάθος δρόμο, γιατί ο σωστός δρόμος λέγεται
Αλήθεια.... Από Μένα προέρχεται μόνο η Αλήθεια, η οποία και οδηγεί πάλι πίσω σε
Μένα. Πρέπει να αντιληφθείτε εσείς οι άνθρωποι, ότι δεν κάνω συμβιβασμούς όταν
πρόκειται για τη δική σας μακαριότητα, να αντιληφθείτε ότι Εγώ που είμαι η αιώνια
Αλήθεια, δεν μπορώ να ανέχομαι το ψέμα και την πλάνη.... Πρέπει να καταλάβετε ότι
ο λόγος που φέρνω την Αλήθεια στη Γη, είναι επειδή είναι απολύτως απαραίτητο να
τη μάθετε. Γιατί η κάθε μία ημέρα που ζείτε χωρίς την Αλήθεια, είναι για σας χαμένη,
επειδή μόνο η Αλήθεια Με παρουσιάζει ακριβώς έτσι όπως είμαι και μόνο εάν έχετε
μια αληθινή εικόνα Μου, μπορείτε να Με αγαπήσετε και να φθάσετε έτσι στη
μακαριότητα. Η κάθε εσφαλμένη διδασκαλία αποτελεί μια προσπάθεια του αντιπάλου
Μου να διαστρεβλώσει την εικόνα Μου με σκοπό να λιγοστέψει η αγάπη για Μένα.
Κάθε εσφαλμένη διδασκαλία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για άλλες νέες
παραπλανητικές διδασκαλίες ώσπου σύντομα βρίσκεστε μπροστά σε ένα πελώριο
κουβάρι που δεν ξεδιαλύνεται με τίποτα ούτε και αφήνει να το διαπεράσουν οι
ακτίνες από το Φως που φωτίζουν το πνεύμα σας. Γι’ αυτό το λόγο και Εγώ
εκπαιδεύω φορείς για το Φως, οι οποίοι έχουν χρέος να μεταφέρουν σε σας τους
ανθρώπους την Αλήθεια. Για τούτο μυώ πρώτα εκείνους στην Αλήθεια,
επιφορτίζοντάς τους με την αποστολή να διαφωτίσουν όπου μπορούν τους
συνανθρώπους τους. Για το λόγο αυτό αντιπαραθέτω τόσο συχνά την Αλήθεια με τις
λανθασμένες διδασκαλίες, για να προκαλέσω τη σύγκρουση μεταξύ τους. Γιατί θέλω
να αναδυθούν αμφιβολίες στις καρδιές των ανθρώπων, επειδή μόνο ένας αμφισβητίας
αρχίζει να στοχάζεται και να ψάχνει για την Αλήθεια….
Η Διδασκαλία Μου, αυτή που έδωσα στους ανθρώπους στη Γη, έχει γίνει τόσο
διάτρητη από τα ανθρώπινα λάθη, ώστε δεν μπορεί πια να δώσει σωτήρια δύναμη
στους ανθρώπους.... Γι’ αυτό λοιπόν θέλω να την καθαρίσω, γι’ αυτό τη δίνω εκ νέου
στην πιο ανόθευτη μορφή της φροντίζοντας παράλληλα να φθάσει σε όλους τους
καλοπροαίρετους ανθρώπους. Όποιος θέλει να την αποδεχτεί, θα αποκομίσει μεγάλη
ευλογία, όποιος την αρνείται, θα πρέπει να φέρει και την ευθύνη γι’ αυτό....
Χρειάζομαι συνεπώς αποστόλους, οι οποίοι να μιλούν στο Όνομά Μου στη Γη
και να διακοινώνουν το Λόγο Μου στους ανθρώπους. Κι αυτοί οφείλουν να
αντιμετωπίζουν θαρραλέα όσους εκπροσωπούν παραπλανητικές διδασκαλίες. Γιατί το
λειτούργημα που τους έχω αναθέσει είναι να αντιπαραθέσουν άφοβα την Αλήθεια
απέναντι στην πλάνη και να ενημερώσουν άφοβα τον κόσμο για τους κινδύνους που

διατρέχει η ψυχή τους, εφόσον διδάσκονται ψέματα και δεν γνωρίζουν την Αλήθεια,
η οποία μοναχά οδηγεί σε Μένα.
Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε βέβαια να τείνετε προς Εμένα, όμως παρ’ όλα αυτά
παραμένει ένας αγώνας χωρίς αποτέλεσμα, γιατί πρέπει να καταλάβετε πως η πλάνη
και το ψέμα δεν είναι δικό Μου έργο, αλλά έργο του αντιπάλου Μου και επομένως
καθιστά αδύνατη οποιαδήποτε άνοδο. Επιπλέον, ουδέποτε ένα έργο που προέρχεται
από αντίπαλο Μου δεν μπορεί να φέρει την άνοδο, παρά μοναχά η Αλήθεια σας
βοηθάει να ανέβετε ψηλά. Από τη δική Μου πλευρά, δεν μπορώ να κάνω
παραχωρήσεις αξιολογώντας την πλάνη ίδια με την Αλήθεια. Μπορώ μόνο να
αναγνωρίσω την καλή θέληση κάποιου και να την ευλογήσω με το να σας παρέχω την
Αλήθεια. Αλλά τότε πρέπει να είσαστε ανοικτοί και εσείς και να μην μείνετε κλειστοί
απέναντι στην Αλήθεια, γιατί σε αυτή την περίπτωση τότε η θέληση αποτυχαίνει....
Χρειάζεται εσείς οι ίδιοι να επιθυμείτε να βρείτε Εμένα και συνεπώς να επιθυμείτε
παράλληλα και την Αλήθεια, οπότε είναι βέβαιο ότι και θα την αποκτήσετε.
Μη νομίζετε όμως ότι Εγώ συγκατατίθεμαι και επικροτώ εάν θέλετε να επιμείνετε
στα λάθη σας. Σε όποιον παρέχω την Αλήθεια είναι επίσης ικανός να την ελέγξει και
να την αναγνωρίσει σαν Αλήθεια, δεδομένου ότι δεν απαιτώ τίποτα το αδύνατο από
σας. Όποιος όμως τη παραλαμβάνει από Μένα, έχει χρέος να την διαδώσει και να την
υπερασπιστεί άφοβα, χωρίς να φοβάται ότι μπορεί να φανεί υπερβολικά σκληρός.
Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δριμύς και σκληρός αναφορικά με την
πλάνη, διότι η οποιαδήποτε πλάνη είναι έργο του αντιπάλου Μου, ο οποίος
αντιτάσσεται φανερά σε Μένα.
Η πλάνη και το ψέμα προκαλούν τρομερή σύγχυση και κλέβουν τη Γνώση από
τον άνθρωπο. Δεν φέρνουν καθόλου φως, γιατί προέρχονται από το πιο βαθύ σκοτάδι.
Γι’ αυτό να αγωνίζεστε θαρραλέα ενάντια στην πλάνη και στο ψέμα, γιατί η Αλήθεια
σας προσφέρει ένα όπλο με το οποίο σας εξασφαλίζει τη νίκη. Σας διάλεξα για
μαχητές Μου και οφείλετε να αγωνισθείτε με το όπλο του στόματος, χωρίς να
φοβάστε που αφαιρείτε την παιδική πίστη ενός συνανθρώπου σας, γιατί μια τέτοια
πίστη, όσο παραμένει απατηλή δεν τον βοηθάει στην τελείωσή του. Εσείς όμως
μπορείτε να του αντιπροσφέρετε κάτι καλό, αγνό, απόλυτα αποτελεσματικό, που είναι
η Αλήθεια, την οποία έχετε λάβει από Μένα τον Ίδιο. Μπορείτε να τους δώσετε πολύ
περισσότερα από αυτά που παίρνετε, γλυτώνετε την ψυχή τους από την εξουσία του
αντιπάλου Μου και την οδηγείτε σε Μένα....
Αμήν

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΔΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Αρ. 6635

3-4.9.1956
Οι συμφορές και τα χτυπήματα της μοίρας

Ο άνθρωπος του κόσμου αρκείται σε αυτά που ικανοποιούν τις σωματικές του
αισθήσεις και εφόσον ικανοποιήσει αυτές τις ανάγκες, δεν αισθάνεται καμία έλλειψη
πια. Το ίδιο ισχύει και για εκείνο που εντρυφεί σε «πνευματικές» απολαύσεις, γιατί
και αυτές σημαίνουν απλά κάποια πνευματικά προϊόντα τα οποία κατακτώνται
αποκλειστικά δια μέσου της ανθρώπινης νοημοσύνης, δεδομένου ότι πρόκειται για
γνώσεις οι οποίες αφορούν και πάλι μονάχα τα επίγεια πράγματα. Ένας τέτοιος
άνθρωπος είναι ικανοποιημένος με αυτά τα πράγματα και δεν του λείπει τίποτε, αφού
η ψυχή του δεν απαιτεί να ικανοποιηθούν οι δικές της επιθυμίες, πράγμα που
άλλωστε ούτε και είναι σε θέση να το κάνει, επειδή το σώμα υπερισχύει.
Αυτή η κατάσταση της ικανοποίησης ωστόσο δεν διαρκεί όλη τη ζωή, εκτός από
πολύ σπάνιες εξαιρέσεις. Ένας τέτοιος άνθρωπος συνήθως καταστρέφει την υγεία
του, δεδομένου ότι έρχονται οι αρρώστιες ή τα γεράματα που εμποδίζουν αυτές τις
επίγειες απολαύσεις ή την ικανοποίηση των σωματικών επιθυμιών του. Και τότε
αναγκάζεται συχνά να συλλογισθεί γύρω από τον εαυτό του, γύρω από τη ζωή και το
νόημά της. Σε μια τέτοια περίπτωση, του χτυπάει την πόρτα επανειλημμένα η Αγάπη
του Θεού και προσπαθεί να τον συγκρατήσει μακριά από τον κόσμο. Γιατί ο Θεός

επιχειρεί τότε να δώσει δύναμη στην ψυχή, ώστε να καθοδηγηθεί ο άνθρωπος από
μέσα του, με σκοπό να εγκαταλείψει αυτά που επεδίωκε ως τώρα και να
απελευθερωθεί από τις εγκόσμιες σκέψεις....
Για να επικρατήσει ωστόσο η ψυχή, πρέπει να διαθέτει μια συγκεκριμένη δύναμη,
η οποία όμως προέρχεται αναγκαστικά απ’ έξω.... Με μια βοήθεια, υπό τη μορφή μιας
ωφέλιμης αναψυχής, μιας πνευματικής συζήτησης ή επαφής με το Θείο Λόγο, της
ανάγνωσης καλών βιβλίων ή χάρη σε μία προσευχή που γίνεται για λογαριασμό της
από κάποιο στοργικό συνάνθρωπο, δίνεται στην ψυχή η δύναμη να επιδράσει θετικά
και πάνω στο σώμα. Τότε μπορεί να προκύψει σιγά-σιγά μια αλλαγή στη νοοτροπία,
οπότε ο άνθρωπος μπορεί να αξιοποιήσει σωστά το υπόλοιπο της επίγειας ζωής του
για την ωρίμανση της ψυχής του. Γι’ αυτό οι αρρώστιες, τα ατυχήματα και τα υλικά
προβλήματα είναι απαραίτητα για τους ανθρώπους εκείνους που προσκολλώνται
υπερβολικά στον κόσμο. Συχνά δε είναι τα καλύτερα και μοναδικά μέσα για να
μάθουν να αναγνωρίζουν πόσο επιφανειακός είναι αυτός ο κόσμος της ύλης.
Για το λόγο αυτό λοιπόν μπαίνουν σε εφαρμογή τέτοια μέσα και μάλιστα τόσο
περισσότερο κάνουν την εμφάνισή τους, όσο πιο πολύ η ανθρωπότητα στρέφεται
προς τον κόσμο. Επομένως, όσο αυξάνονται η ηδυπάθεια, οι υπέρμετρες επίγειες
απολαύσεις και οι διασκεδάσεις που προσφέρει ο κόσμος με σκοπό να διεγείρουν τις
αισθήσεις, αυτά θα συνοδεύονται πάντα από αρνητικής φύσης φαινόμενα, όπως
χτυπήματα της μοίρας, αρρώστιες και έντονη δυστυχία, η οποία οφείλεται στην
υπερβολικά μαλθακή ζωή.
Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν με κάποιον τρόπο στο ίδιο τους το σώμα τις
καταστροφικές συνέπειες που προκαλούν η φιληδονία και η έλλειψη μέτρου. Έτσι θα
συνειδητοποιήσουν τι είναι πραγματικά το σώμα τους και τι τους απέφερε η μέχρι
τώρα ζωή τους. Γιατί άλλα μέσα δεν αποδίδουν με τέτοιους ανθρώπους που ανήκουν
στον κόσμο, ενώ αυτά μπορούν ακόμη να πετύχουν ό,τι δεν κατάφεραν παραινέσεις
και προειδοποιήσεις, ώστε να αποστασιοποιηθούν τελικά από τον κόσμο και να
ξεφύγουν από τον σοβαρότατο κίνδυνο που διατρέχουν να τους καταπιεί ο κόσμος.
Για το λόγο αυτό κάθε φαινομενική καταστροφή που συμβαίνει στην εποχή του
τέλους, πρέπει να θεωρηθεί ότι γίνεται με το θέλημα ή με την άδεια του Θεού. Και ότι
μπορεί να έχει τελικά ένα πολύ ωφέλιμο αποτέλεσμα, έστω και αν προέρχεται από
κακή αφορμή ή μολονότι μαρτυρεί εχθρική δράση....
Σε κάθε περίπτωση μπορεί να συνετίσει κάποιους ανθρώπους ώστε να
αποστραφούν τον κόσμο και τότε η ψυχή τους έχει γλυτώσει από μια πολύ χειρότερη
μοίρα που θα την περίμενε μετά το θάνατο και την ανάκλησή της από αυτό τον
κόσμο....
Αμήν

3.7.1956
Το χάρισμα της προφητείας είναι ένα πνευματικό
χάρισμα που δημιουργεί υποχρεώσεις
Το χάρισμα της προφητείας είναι σίγουρα και αυτό ένα δώρο του Πνεύματος,
ωστόσο δεν προσφέρει καμία κατάσταση ευτυχίας για τους ανθρώπους, γιατί ο Θεός
δίνει σε κάποιον αυτό το χάρισμα με το μοναδικό σκοπό να υποδείξει στους
συνανθρώπους του επικείμενες κρίσεις και τα επακόλουθά τους, για να τους
νουθετήσει και να τους προειδοποιήσει με κάθε σοβαρότητα. Ο σκοπός πάντοτε είναι
η πνευματική τελείωση των ανθρώπων, η ψυχική τους σωτηρία την οποία πρέπει μεν
να κατακτήσουν, αλλά που συχνά την παραμελούν εξαιτίας της φυγοπονίας τους, με
αποτέλεσμα ν’ ακολουθούν λάθος δρόμους, οι οποίοι τους οδηγούν στη φθορά. Όμως

κάθε λανθασμένη σκέψη και κάθε κακή πράξη έχει αντίκτυπο στην ψυχή, γι’ αυτό
μια ζωή ενάντια στη θεία Τάξη οδηγεί ανεξαίρετα στην κατάπτωση.
Η κάθε ανομία πρέπει νομοτελειακά κάποτε να δρέψει τις συνέπειες της. Το ίδιο
και η αμαρτωλή, σκοτεινή κατάσταση ολόκληρης της ανθρωπότητας θα έχει
αντίστοιχες συνέπειες και θα προκαλέσει σαν επακόλουθο τις ανάλογες κρίσεις, οι
οποίες σκοπό θα έχουν να αποκαταστήσουν τη θεία Τάξη. Οι αποτυφλωμένοι
άνθρωποι δεν το συνειδητοποιούν αυτό, για αυτό το λόγο πρέπει να τους γίνεται η
σχετική υπόδειξη και προτροπή να αλλάξουν τον τρόπο της ζωής τους. Είναι ανάγκη
να προειδοποιηθούν με το να τους δειχθούν οι συνέπειες της λανθασμένης τους
στάσης στη ζωή.
Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή των ενορατικών και των προφητών, να
προμηνύουν τις επερχόμενες κρίσεις, να προλέγουν στους ανθρώπους όλα όσα θα
συμβούν σύμφωνα με τη θεία Τάξη, πράγμα που οι ίδιοι μόνο χάρη στη φώτιση από
το Πνεύμα μπορούν να γνωρίζουν, μέσω μίας εκ των προτέρων θέασης μελλοντικών
πραγμάτων, η οποία όμως αφορά αποκλειστικά την πνευματική εξέλιξη των
ανθρώπων ή μέσω αποκαλύψεων του Θεού, τις οποίες λαμβάνουν μέσα από την
εσωτερική Φωνή.
Η αναγγελία τέτοιων γεγονότων δεν αποτελεί μια ευχάριστη αποστολή, όμως
είναι εντελώς απαραίτητη. Για μια τέτοια αποστολή κανείς πρέπει ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ
ΕΝΤΟΛΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ Θεό και θα πρέπει να την υπακούσει, εάν θέλει να
Τον υπηρετήσει και να συνεισφέρει στην ψυχική τελείωση των συνανθρώπων του. Ο
Θεός δεν αφήνει ποτέ να έρθει μια κρίση πάνω στους ανθρώπους, χωρίς να τους το
γνωστοποιήσει πρωτύτερα, ώστε να έχουν χρόνο να αλλάξουν. Και γι’ αυτό το λόγο
την τελευταία εποχή θα εγερθούν πολλοί ακόμη ενορατικοί και προφήτες, οι οποίοι
βλέπουν καθαρά με την πνευματική τους όραση να έρχεται η Κρίση, αλλά δεν
μπορούν να κάνουν άλλο από το να αναφέρουν στους συνανθρώπους τους τι τους
περιμένει. Το ξέρουν ότι είναι υποχρεωμένοι να μιλήσουν γι’ αυτά τα πράγματα, γιατί
ξέρουν ότι το Πνεύμα του Θεού τους τα έδειξε για να τα λάβουν υπ’ όψιν τους
εκείνοι που έχουν λόγο να φοβούνται μία τέτοια Κρίση.
Και μολονότι σε κανένα δεν αρέσει να τον ακούει, ο προφήτης ωστόσο δεν θα
πάψει να διαλαλεί δυνατά αυτά που ξέρει για να προειδοποιήσει και να νουθετήσει
τους ανθρώπους. Ο ίδιος προσωπικά δεν έχει κανένα όφελος από αυτό το χάρισμα,
είναι απλά ένα εργαλείο στα χέρια του Θεού, ο οποίος το χρησιμοποιεί για να μπορεί
να φθάσει τους ανθρώπους χωρίς να βιάσει τη θέλησή τους. Μέσα από τον προφήτη
μιλάει ο ίδιος ο Θεός στους ανθρώπους, ούτως ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να
προετοιμασθούν, εφόσον έχουν καλή προαίρεση.
Οι προφήτες της τελευταίας Εποχής δεν θα βρουν παρά ελάχιστους ανθρώπους
που θα τους πιστέψουν, εντούτοις δεν θα πάψει να βοά η φωνή τους. Συχνά θα
αντιμετωπίσουν το χλευασμό ή την εχθρικότητα, επειδή θα τους θεωρούν σαν
ψευδοπροφήτες. Γιατί τον ίδιο καιρό κάνει την εμφάνισή του και ο αντίπαλος του
Θεού, εκείνος όμως αναγγέλλει στους ανθρώπους το αντίθετο. Τους δίνει την ελπίδα
της προόδου, τους υπόσχεται μια περίοδο ακμής και μια αλλαγή προς το καλύτερο.
Και προσπαθεί να αποσπάσει με όλα αυτά οφέλη μόνο για τον εαυτό του. Οι
ψευδοπροφήτες δεν είναι ανιδιοτελείς και από εκεί τους αναγνωρίζει κανείς, ότι
δηλαδή ζητούν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους και μιλούν από το μυαλό τους.
Αντίθετα το Πνεύμα του Θεού μπορεί να δράσει μόνο σε ανθρώπους οι οποίοι είναι
απόλυτα αφοσιωμένοι στο Θεό και επιθυμούν να Τον υπηρετήσουν με ανιδιοτέλεια.
Επομένως μπορείτε από μόνοι σας να ελέγχετε τον κάθε προφήτη, δεδομένου ότι ο
αληθινός προφήτης νοιάζεται μόνο για την ψυχική σωτηρία των ανθρώπων και
προειδοποιώντας τους επισημαίνει μόνο τα γεγονότα εκείνα που οφείλει να
αναγγείλει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Κι αυτούς τους προφήτες θα πρέπει να
τους ακούτε, γιατί μιλούν κατ’ εντολήν του Θεού και εν όψει του τέλους που
πλησιάζει.

Αμήν
Αρ. 737-739

8-9.1.1939
Η αλόγιστη εκμετάλλευση των γήινων πόρων

Όλοι οι νόμοι της φύσης στον ορατό κόσμο έχουν δοθεί από το Δημιουργό με
τρόπο ώστε η παραμικρή ενάντια ενέργεια προκαλεί μια εξίσου ορατή καταστροφή
στη δημιουργία. Για το λόγο αυτό πρέπει η θεϊκή θέληση και η παντοδυναμία Του να
παραμένουν διαρκώς εν δράσει ώστε να μπορούν να διατηρούνται τα υφιστάμενα
δημιουργήματα. Συνεπώς δεν μπορεί κανένα πλάσμα είτε από τον πνευματικό είτε
από τον γήινο κόσμο να επιφέρει αυθαίρετα μια αλλαγή στις διαδικασίες της φύσης, η
οποία δεν συμφωνεί με το θέλημα του Δημιουργού. Αποκλείεται επομένως να
μπορέσει ο άνθρωπος να επιδράσει με οποιοδήποτε τρόπο στους νόμους της φύσης,
οπόταν η κάθε προσπάθειά του να ανατρέψει αυτούς τους νόμους με την δική του
δραστηριότητά θα ήταν μάταιη.
Βέβαια ο άνθρωπος έχει πολλές δυνατότητες να εναρμονίσει τη δραστηριότητά
του με το θέλημα του Θεού και έτσι να συμμετάσχει κατά έναν τρόπο στη
διαμόρφωση ή στην ανάπλαση της γήινης επιφάνειας, δηλαδή υπό μία έννοια να
δημιουργεί ήδη εδώ στη γη. Όμως τότε η θέλησή του θα πρέπει πάντοτε να
υποτάσσεται στη θέληση του Θεού, εάν θέλει να έχουν διάρκεια τα έργα του. Όλες οι
ανθρώπινες ενέργειες οφείλουν να προσαρμόζονται στους νόμους της φύσης,
δεδομένου ότι η τυχόν παράβλεψή τους μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια άμεση
καταστροφή ή να επιφέρει μια αργή κατάρρευση του όλου συστήματος.
Όπου γίνονται σεβαστές οι φυσικές δυνάμεις, οι οποίες εκφράζουν τη θεία
θέληση, εκεί ευνοείται οποιαδήποτε δημιουργική δραστηριότητα των ανθρώπων.
Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος εκεί εκτελεί απλά αυτό που θέλει η αιώνια Θεότητα
έστω και αν φαινομενικά δρα αυτόβουλα. Αντίθετα, η οποιαδήποτε δράση πουδεν
είναι επιθυμητή από τον Θεό, επειδή αντιβαίνει στους φυσικούς νόμους, θα
καταλήξει σε αποτυχημένα αποτελέσματα.
Συχνά βέβαια τα αποτελέσματα δεν φαίνονται αμέσως, με συνέπεια ο άνθρωπος
να αυταπάται ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Όμως τότε τα βλαβερά επακόλουθα είναι
πολύ πιο εκτεταμένα για την ανθρωπότητα, αν και για τους αποτυφλωμένους
ανθρώπους συνήθως κάτι τέτοιο δεν αρκεί για να τους αποδείξει πόσο λανθασμένα
ενεργούν και σκέπτονται. Έτσι και η αλόγιστη εκμετάλλευση μέσα και πάνω στη γη,
επιφέρει τρομακτικά αποτελέσματα για τους ανθρώπους, εφόσον λαμβάνει τέτοιες
διαστάσεις που δεν ανταποκρίνονται στο θέλημα του Θεού....
Στο μέλλον οι άνθρωποι θα υποστηρίξουν οποιαδήποτε καινοτομία και
μεταμόρφωση της όψης της γης και θα προσπαθήσουν να καλύψουν τα βλαβερά
αποτελέσματά τους με το πρόσχημα ότι είναι απαραίτητα για την επιβίωσή τους.
Όμως αυτή η δικαιολογία θα είναι δυνατή μόνον ώσπου να φανούν οι πολύ σοβαρές
επιπτώσεις, οι οποίες απειλούν την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Γιατί το να υφίστανται
κάποιες ελλείψεις οι άνθρωποι είναι σε σύγκριση το μικρότερο κακό. Όμως το να
θέλουν να καλύψουν αυτές τις ελλείψεις διακινδυνεύοντας την ίδια τη ζωή τους,
αντίκειται στη Θεία Τάξη και επομένως αντιβαίνει τους νόμους της φύσης.
Για το λόγο αυτό ο Κύριος προειδοποιεί τους ανθρώπους να μην επεμβαίνουν
βίαια στη δημιουργία Του, εάν δεν θέλουν να προκαλέσουν από μόνοι τους την
καταστροφή τους. Είναι δε πολύ πιο επωφελές να αρκούνται στα λίγα και να μην
επιδιώκουν να αποσπάσουν υπέρμετρα πολλά προϊόντα από τη γη, γιατί όσο αυτό
γίνεται αποκλειστικά για την απόκτηση περισσότερων υλικών αγαθών, ο θείος
Πλάστης δεν θα δώσει τη συγκατάθεσή Του, επειδή μια τέτοια επιδίωξη δεν θα ήταν

εποικοδομητική, παρά θα επενεργούσε καταστροφικά και συνεπώς θα είχε
αναγκαστικά αρνητική επίπτωση για την ανθρωπότητα.
Στις ενέργειές σας και στα μέτρα που λαμβάνετε θα πρέπει να έχετε ως υπόβαθρο
τη φροντίδα για το καλό της ανθρωπότητας.... Γιατί όταν τα ατομικά υλικά
συμφέροντα μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες
όλης της ανθρωπότητας, τότε ενεργοποιείται η Θέληση και η Αγάπη του Δημιουργού,
οπότε αντικαθιστά πλουσιοπάροχα όσα αγαθά παρακράτησε πριν από τη γη για το
καλό της ανθρωπότητας. Διότι τότε οι άνθρωποι δεν ενεργούν κατά πως θέλουν οι
ίδιοι, αλλά σύμφωνα με το Θέλημα του Θεού, πράγμα το οποίο δεν αποτελεί
παράβαση των νόμων της φύσης, παρά ανταποκρίνεται πλήρως στη θεία Τάξη.
Οι εξελίξεις στον κόσμο θα αποδείξουν ότι η κάθε καταστροφή που συμβαίνει
οφείλεται στην ακόρεστη πλεονεξία για υλικά αγαθά και ότι η θεία θέληση θέτει
φραγμούς όποτε ξεπερνιούνται τα καθορισμένα όρια, ώστε να μην οδηγηθεί η
ανθρωπότητα στον ολοκληρωτικό αφανισμό. Επομένως ο άνθρωπος δεν μπορεί ποτέ
να ενεργεί ατιμωρητί, ενάντια στους θείους νόμους, χωρίς να βάλει σε κίνδυνο το
σώμα και την ψυχή του ίδιου αλλά και των συνανθρώπων του....
Ακούστε επομένως τη φωνή που σας μιλάει από ψηλά: είναι παρακινδυνευμένο
παιχνίδι το να θέλετε να πάτε ενάντια στη φύση και να απογυμνώνετε τη γη από τα
αγαθά της σε περιοχές, οι οποίες αποκλειστικό σκοπό έχουν να προσφέρουν φυσική
διατροφή σε έναν γαλήνιο, ειρηνικό λαό. Γιατί σαν συνέπεια αποδεσμεύονται σε μια
τέτοια περιοχή αμέτρητα ανώριμα πνεύματα της φύσης, τα οποία πλέον
εκδηλώνονται ελεύθερα η δε δραστηριότητά τους στο περιβάλλον δεν παραμένει
κρυφή. Αντίθετα, έτσι προκαλούνται οι εκρήξεις στο εσωτερικό της γης, οι οποίες
εκρήξεις οφείλονται ακριβώς στη δραστηριότητα τέτοιων αποδεσμευμένων
πνευμάτων της φύσης.
Μια τέτοια διαδικασία οι άνθρωποι μπορούν να την καταλάβουν μόνον εάν
προσπαθήσουν να φανταστούν έστω μια φορά τι τρομακτική ενέργεια προκύπτει
αναγκαστικά όταν ξαφνικά διαλυθεί η συμπαγής ύλη και όλα τα πνευματικά στοιχεία
που περιέχει, τα οποία δεν μπορούν ποτέ να μείνουν σε αδράνεια, αναπτύξουν πλήρη
δραστηριότητα, η οποία πρέπει να εκδηλωθεί με κάποιον τρόπο.
Οι άνθρωποι όμως δεν συλλογίζονται ότι είναι οι ίδιοι τα θύματα τέτοιων
καταστάσεων και ότι η δράση των πνευμάτων της φύσης επιφέρει αργά ή γρήγορα
συγκεκριμένες μεταβολές στη φύση, οι οποίες σε τελευταία ανάλυση καταστρέφουν
τη γαλήνη των ίδιων των ανθρώπων. Κι αυτές οι μεταβολές όχι μόνο κάνουν
προβληματική τη διατροφή τους, αλλά γίνονται επίσης αισθητές με διάφορους άλλους
τρόπους, με το να επιδρούν αρνητικά στη διάθεση και την ψυχή του ανθρώπου, διότι
οι κάτοικοι τέτοιων περιοχών είναι έρμαια στην κακή επήρεια των αποδεσμευμένων
ανώριμων πνευμάτων.
Το γεγονός αυτό μόνο ένας πνευματικά προχωρημένος άνθρωπος μπορεί να
αναγνωρίσει πραγματικά και να το κρίνει.... ενώ οι άνθρωποι που δεν διαθέτουν
τέτοιες γνώσεις, δέχονται αυτά τα φαινόμενα σαν αυτονόητα, χωρίς να
αντιλαμβάνονται ότι ευθύνονται από μόνοι τους για την οικτρή σωματική και ψυχική
τους κατάσταση και ο λόγος είναι αποκλειστικά η απληστία τους που τους παρακινεί
να διεισδύουν στο εσωτερικό της γης για να αποσπάσουν όσο γίνεται περισσότερα
κέρδη....
Όμως ουδέποτε πρόκειται αυτή η επιδίωξη να έχει τη συγκατάθεση του
Δημιουργού, με αποτέλεσμα κάθε ενέργεια ενάντια στο θέλημά Του και ενάντια
στους νόμους της φύσης, επιφέρει μια μεταβολή στη γη, η οποία επιδρά αρνητικά
στον άνθρωπο και ακόμη περισσότερο στην ψυχή του. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί
να αντιμάχεται τους φυσικούς νόμους, χωρίς να βλάπτει το σώμα και την ψυχή του...
Αμήν

Αρ. 6855

21-23.6.1952
Η μόλυνση του αέρα, του νερού και των τροφίμων

Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να περιμένει από σας ό,τι περιμένετε και
εσείς από κείνον. Οφείλετε να μεταχειρίζεστε τον καθένα δίκαια, όπως απαιτείτε και
σεις να σας μεταχειρίζονται οι άλλοι. Δεν σας επιτρέπεται να μετράτε με διαφορετικά
μέτρα και σταθμά, πιστεύοντας ότι εσείς έχετε μεγαλύτερα δικαιώματα από το
συνάνθρωπο σας, ιδίως όταν καρπώνεστε αυτά που έχετε πάρει σαν δωρεά από
Μένα.... Πράγματα δηλαδή τα οποία δεν αποκτήσατε μόνοι σας, αλλά είναι εξίσου
στη διάθεση όλων των ανθρώπων, όπως είναι τα πνευματικά και τα υλικά αγαθά, τα
οποία σας προσφέρει διαρκώς η Αγάπη Μου και η δημιουργική Μου θέληση.
Μέσα σ' αυτά συμπεριλαμβάνονται όλα εκείνα τα δώρα που παίρνετε από το
χέρι Μου, τα οποία δεν μπορείτε να παράγετε μόνοι σας, αφού υπάρχουν χωρίς τη
δική σας συνεισφορά και συμβάλλουν στην επιβίωσή σας....
Αυτά τα αγαθά είναι απαραίτητα επομένως για να ζείτε φυσιολογικά, γι’ αυτό
δεν μπορείτε να τα στερήσετε από κανέναν χωρίς να μπει σε κίνδυνο η ζωή του.
Πρόκειται για τα ζωτικά αγαθά, τα οποία είναι για τον καθένα και κανείς δεν μπορεί
να τα στερήσει από το συνάνθρωπο του, γιατί κάτι τέτοιο αντίκειται στην αιώνια
Τάξη Μου, αφού έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, οι οποίες δεν πλήττουν μόνο τους
υπεύθυνους ανθρώπους, αλλά και τα άλλα πλάσματα, γιατί μπορεί να οδηγήσει στην
καταστροφή τους.
Αυτό θα το καταλάβετε καλά μόνο εάν συλλογισθείτε ποια και ποσά
διαφορετικά στοιχεία χρειάζεστε για να ζήσετε.... Σκεφθείτε τη σύσταση του αέρα και
του νερού καθώς και τι σας προσφέρουν αυτά τα δυο αγαθά, αφού σας χαρίζουν
τέλεια υγεία. Από την άλλη όμως μπορούν να οδηγήσουν στη φθορά ή και την
καταστροφή των οργάνων του σώματος, όταν ο άνθρωπος με τη θέλησή του μολύνει
τον αέρα και το νερό, γεγονός που προξενεί ανυπολόγιστες βλάβες....
Ο αέρας και το νερό είναι θεία δώρα που είναι απαραίτητα για τον κάθε
άνθρωπο, γι’ αυτό και τα παίρνει απευθείας από το χέρι Μου. Η ηθική διαφθορά των
ανθρώπων είναι εμφανέστατη ήδη από το γεγονός ότι δεν διστάζουν να μολύνουν
αυτά τα τόσο σημαντικά για τη ζωή τους αγαθά με έναν τόσο ασύστολο τρόπο, ώστε
βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή των συνανθρώπων τους.... Όπως όμως ο κάθε άνθρωπος
αγαπάει τη ζωή του, γι’ αυτό αμαρτάνει όταν υποβιβάζει τα απαραίτητα για την
επιβίωση των ανθρώπων του και συμβάλλει στο να υποσκάπτεται η ζωή τους....
Έτσι η ζωή κινδυνεύει μεταξύ άλλων, όταν αλλοιώνεται η φυσική σύσταση
των προϊόντων της γης που σκοπό έχουν να θρέψουν ανθρώπους και ζώα. Όταν
διαφοροποιείται με τεχνητά μέσα η σύσταση του εδάφους πάνω στο οποίο
ευδοκιμούν, έτσι ώστε τελικά τα παραγόμενα προϊόντα να περιέχουν ουσίες οι οποίες
δεν είναι καθόλου ωφέλιμες για το ανθρώπινο σώμα. Οι άνθρωποι επεμβαίνουν στους
νόμους της φύσης, θέλουν να «βελτιώσουν» τα δημιουργήματά Μου, τα κρίνουν με
άλλα λόγια σαν ατελή. Θέλουν να κάνουν το έδαφος πιο εύφορο, αλλά
χρησιμοποιούν τα λανθασμένα μέσα για να το πετύχουν.... Γιατί αρκεί απλά να Μου
ζητήσουν την ευλογία Μου και θα έχουν αληθινά ευλογημένες σοδειές....
Άλλο ένα ανόμημα σε αυτόν τον τομέα είναι ότι οι καρποί συλλέγονται πριν
ωριμάσουν.... όταν η απληστία και η υλιστική νοοτροπία δεν περιμένουν τη φυσική
διαδικασία ωρίμανσης, με συνέπεια να εξαναγκάζεται το ανθρώπινο σώμα να
παλέψει ενάντια σε ουσίες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ωριμάσει.... και αυτό δεν
αποτελεί απλά μια σωματική, αλλά και μια πνευματική επιβάρυνση, πράγμα που
συνήθως οι άνθρωποι αγνοούν.
Όμως όλα αυτά οφείλονται στην περιφρόνηση των νόμων που στηρίζουν την
αιώνια Τάξη Μου. Ο ένας άνθρωπος βλάπτει τον άλλον, δεν του συμπεριφέρεται

δίκαια και συμβάλλει επιπλέον στο να μεγαλώνει διαρκώς το χάος στη γη. Γιατί
προκειμένου η επίγεια ζωή να φέρει το σωστό αποτέλεσμα για το σώμα και για την
ψυχή, πρέπει να εξελίσσεται εντελώς μέσα στα πλαίσια των φυσικών νόμων και της
Τάξης.
Ο κάθε άνθρωπος δε έχει δικαιωματικά την αξίωση να διατηρείται ακέραιη η
φυσική τάξη, διότι Εγώ τα πάντα μέσα στην πλάση τα έφτιαξα όχι μόνο για έναν,
αλλά για όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας χρειάζεται καθαρό αέρα, καθαρό νερό
και καλή τροφή για τη σωματική του ζωή, επομένως κανένας άνθρωπος δεν έχει το
δικαίωμα να προκαλεί στο συνάνθρωπο του βλάβες, τις οποίες δεν επιθυμεί ούτε για
τον εαυτό του.
Αλλά στο τελευταίο διάστημα πριν από το τέλος, επικρατεί πλέον απόλυτη
αδιαφορία για τη ζωή του συνανθρώπου. Γίνονται απερίσκεπτα κάθε λογής
πειράματα, τα κίνητρα των οποίων είναι αποκλειστικά η φιλοδοξία, η απληστία και η
δίψα για εξουσία, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η υγεία όλων. Αλλά έτσι θριαμβεύει
τελικά εκείνος, ο οποίος επιδιώκει να καταστρέψει όλα τα δημιουργήματα με την
πρόθεση να αποδεσμεύσει τα πνευματικά στοιχεία που περιέχονται μέσα τους, επειδή
νομίζει εσφαλμένα ότι με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν όλα πάλι δικά του.... Έχουν
λοιπόν παραδοθεί στην εξουσία του, όλοι εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι παραβιάζουν
τη θεία Τάξη. Γιατί υπακούουν στα κελεύσματά του, ενώ δεν σέβονται τις δικές Μου
εντολές, οι οποίες απαιτούν αγάπη και δικαιοσύνη....
Ο καθένας σκέφτεται μόνο τον εαυτό του και το ατομικό του συμφέρον και
αδιαφορεί εντελώς για τη μοίρα του συνανθρώπου του. Άλλωστε η ζωή του
συνανθρώπου δεν θεωρείται πια ιερή, αλλιώς δεν θα μπορούσαν να φθάσουν τα
πράγματα σε τέτοιο σημείο, όπως είναι σίγουρο ότι θα φθάσουν, όπου θα μπει σε
κίνδυνο η ζωή όλης της ανθρωπότητας, γιατί καταστρατηγούνται οι θεϊκοί νόμοι στη
φύση.... Διότι κάποια στιγμή τα στοιχεία της φύσης θα εξαπολυθούν με τρομακτική
βία και θα ευθύνονται οι ίδιοι οι άνθρωποι γι' αυτό, οι οποίοι αμαρτάνουν ενάντια στη
θεία Τάξη, ενάντια στην εντολή Μου να αγαπούν το Θεό και τον πλησίον τους....
Αμήν
Αρ. 1888

14.4.1941

Η μείωση της χλωρίδας και τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα
Δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι η βλάστηση στην επιφάνεια της Γης έχει αλλάξει
στις περιοχές εκείνες όπου έχει επέμβει καθοριστικά η ανθρώπινη δραστηριότητα και
η ανθρώπινη θέληση. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα δάση ή τις δεντρόφυτες εκτάσεις
οι οποίες έπεσαν θύματα της καταστροφικής θέλησης των ανθρώπων, πράγμα βέβαια
που έχει επίδραση τόσο στο κλίμα όσο και στη σύσταση του εδάφους. Μια τέτοια
αποψίλωση των δασών συνιστά κατ’ αρχήν έναν μεγάλο κίνδυνο για τους
ανθρώπους, όταν συμβαίνει πρόωρα, με άλλα λόγια προτού το πνευματικό στοιχείο
που περικλείεται μέσα στα φυτά ωριμάσει αρκετά ώστε να μπορεί να συνεχίσει τη
ζωή του μέσα στην επόμενη υλική μορφή. Διότι αυτό το πνευματικό στοιχείο που
ελευθερώθηκε πρόωρα, δεν εγκαταλείπει τον τόπο που έμενε πριν διακοπεί η διαμονή
του εκεί, χωρίς να εκδικηθεί. Αυτό γίνεται με το να βλάπτει τα όντα που ζουν στην
περιοχή και όντας αδέσμευτο εκδηλώνεται πολλές φορές με ανεπιθύμητους τρόπους,
πράγμα που ο Θεός δεν το εμποδίζει να κάνει.
Σαν συνέπεια, οι κάτοικοι τέτοιων περιοχών πλήττονται από εντελώς ασυνήθιστες
θεομηνίες και καταστροφές, οι οποίες επίσης επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη όλων
των φυτών. Όπου όμως η βλάστηση είναι ασθενική, εμφανίζονται και άλλες
διαταραχές στη φύση. Οι υδάτινοι πόροι εκλείπουν, πράγμα που σημαίνει ότι η

επιφάνεια της γης μετατρέπεται σε αμμώδη έρημο έλλειψη σταθερού εφοδιασμού με
νερό. Έτσι αυτές οι εκτάσεις μπορούν να μετατραπούν σε ερήμους και μολονότι οι
άνθρωποι πιστεύουν ότι δεν ασκούν καμία επίδραση σ’ αυτό, στην πραγματικότητα
είναι οι ίδιοι οι υπαίτιοι που ολόκληρες τέτοιες περιοχές γίνονται άγονες και τις
πλήττει υπερβολική ξηρασία.
Ο κίνδυνος λοιπόν είναι ότι αυτό δεν γίνεται συνειδητό και ότι οι άνθρωποι
θυσιάζουν απερίσκεπτα διαρκώς νέες εκτάσεις στην απληστία τους, αφού αυτή είναι
κυρίως η αφορμή για την αποψίλωση ολόκληρων περιοχών. Όταν ο άνθρωπος
καταστρέφει την πλάση για χάρη του υλικού οφέλους, αυτό σημαίνει ότι εκχωρεί τη
θέλησή του στη δύναμη του κακού. Για τα χρήματα και για ό,τι μπορεί να αγοράσει
με αυτά, επεμβαίνει στο θεϊκό σχέδιο της Δημιουργίας, σύμφωνα με το οποίο το κάθε
πράγμα έχει τον προορισμό του και βέβαια το ίδιο ισχύει ιδιαίτερα και για όλο το
φυτικό κόσμο που καλύπτει την επιφάνεια της γης.
Όμως μια τέτοια επέμβαση φέρνει αναγκαστικά και τις ανάλογες επιπτώσεις,
παρόλο που αυτές οι επιπτώσεις δεν είναι αμέσως εμφανείς, παρά απαιτούν ένα
ορισμένο διάστημα για να εκδηλωθούν. Οι θύελλες και οι κακοκαιρίες θα
πολλαπλασιασθούν, η ξηρασία θα κάνει προβληματικές τις καλλιέργειες, πράγμα που
θα έχει σαν επακόλουθο τον περιορισμό της χλωρίδας. Ταυτόχρονα όμως αυτό
συνεπάγεται ότι περιορίζονται οι δυνατότητες πνευματικής εξέλιξης για τα στοιχεία
των όντων τα οποία, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς του, ζητούν να βρουν το
αντίστοιχο κατάλυμα μέσα στο φυτικό κόσμο, αλλά εμποδίζονται από το να το
κάνουν, με συνέπεια να εμφανίζονται συνεχώς σοβαρές κακοκαιρίες και θεομηνίες.
Αμήν
Αρ. 8542

28.6.1963
Η συνεχής ανάπτυξη θα φέρει σύντομα την κατάρρευση

Από εγκόσμια άποψη θα παρατηρείτε μια διαρκή ανάπτυξη, γιατί οι άνθρωποι
κυνηγούν με ακατάσχετη μανία την υλική βελτίωση της κατάστασής τους και την
επίγεια ευημερία τους.
Όλες τους οι βλέψεις και οι επιδιώξεις είναι προσανατολισμένες αποκλειστικά
προς τα επίγεια ενδιαφέροντά τους και φαινομενικά δείχνουν να έχουν κάνει τα πάντα
υποτελή τους με σκοπό να βελτιώσουν τις βιοτικές τους συνθήκες. Κι όμως,
πρόκειται για μια διαρκή οπισθοδρόμηση - από την πνευματική σκοπιά - γιατί όλο πιο
πολύ αποξενώνονται από τον Θεό, χάνουν την πίστη τους σ’ Αυτόν και κατά
συνέπεια τον οποιοδήποτε σύνδεσμο είχαν μαζί Του. Κι αυτό σημαίνει ότι ο
αντίμαχος του Θεού τους κυριεύει ολοκληρωτικά, γι’ αυτό σημειώνει την πιο μεγάλη
επιτυχία με τέτοιους υλιστές ανθρώπους, οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τον κόσμο
της ύλης, με αποτέλεσμα να γίνονται εντελώς υποτελείς του.
Υλική ευμάρεια, τιμές και δόξα, είναι οι στόχοι των ανθρώπων. Πνευματικούς
στόχους δεν γνωρίζουν και ούτε αισθάνονται κάποιο αίσθημα κενού και τέλματος
στις καρδιές τους, γιατί είναι εντελώς γεμάτες με επίγειες σκέψεις και σχέδια. Και
σπάνια μόνο μπορούν κάποιες εμπειρίες να συνταράξουν την τωρινή νοοτροπία τους
ή να την αλλάξουν. Σπάνια κουράζονται οι άνθρωποι τις επίγειες ενασχολίες τους
ώστε να αναζητήσουν και να επιδιώξουν έναν άλλο στόχο στη ζωή τους.
Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να τους δοκιμάσει σκληρά το πεπρωμένο ώστε οι σκέψεις
τους να αλλάξουν αναγκαστικά προσανατολισμό. Όταν δε οι ίδιοι είναι ανίκανοι από
μόνοι τους να αποτρέψουν ένα τέτοιο πεπρωμένο είτε αναγκάζονται μάλιστα να
αγωνισθούν, τότε υπάρχει μια δυνατότητα να αναλογισθούν πόσο ανώφελη είναι
τελικά η ζωή τους στη γη. Μπορεί να αναγνωρίσουν τότε ότι υπάρχει μία ανώτερη

Δύναμη από πάνω τους, η οποία είναι ισχυρότερη από τη δική τους θέληση να ζήσουν
και η οποία κάνει τους ανθρώπους να παραδεχθούν τη δική τους αδυναμία. Ωστόσο
κάθε γερό κτύπημα της μοίρας είναι απλά ένα μέσον για να ταρακουνήσει τους
ανθρώπους από την αδράνεια της επίγειας ύπαρξής τους. Πρόκειται για ένα μέσον το
οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός προκειμένου να πετύχει μια αλλαγή στον ανθρώπινο
τρόπο του σκέπτεσθαι, πράγμα που είναι δυνατό όταν υποχρεωθούν να αναγνωρίσουν
πόσο ανώφελες είναι οι γήινες επιδιώξεις τους, όταν στη συνέχεια μπαίνουν σε
σκέψεις συνειδητοποιώντας τη δική τους ανεπάρκεια και αδυναμία να
αντιμετωπίσουν τέτοια πλήγματα, όταν δηλαδή υποχρεωθούν να παραδεχτούν ότι
εξαρτώνται από μια ανώτερη Δύναμη.
Μόνο τότε υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει η νοοτροπία τους και να κατευθύνουν
τις προσπάθειές τους προς έναν άλλο στόχο. Παρ’ όλα αυτά, θα είναι πάντα
μεμονωμένοι αυτοί που αλλάζουν δρόμο στη ζωή τους, που κατορθώνουν να
αποδεσμευθούν από τον κόσμο και τα επίγεια υπάρχοντά τους χωρίς να
εντυπωσιάζονται πλέον από την πρόοδο και τις επιτυχίες στον κόσμο.
Παράλληλα οι εγκόσμιες επιτυχίες θα γίνονται όλο πιο καταπληκτικές, γιατί κι
αυτό είναι ένα γνώρισμα του επικείμενου τέλους, ότι δηλαδή οι άνθρωποι
καταστρώνουν και εκτελούν όλο πιο μεγαλεπήβολα σχέδια τα οποία όμως
απομακρύνονται όλο και περισσότερο από αυτό που απαιτεί ο Θεός από τους
ανθρώπους και που είναι το μόνο που έχει αιώνια αξία.
Όπου έχει την προτεραιότητα η γήινη ύλη, συμμετέχει και ο αντίμαχος του Θεού.
Γιατί εκείνοι οι οποίοι κυνηγούν αποκλειστικά την ύλη και πραγματοποιούν μόνο
σχέδια για το πώς να βελτιώσουν τις βιοτικές τους συνθήκες, είναι πλέον δικοί του.
Κι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τον υπηρετήσουν. Θα εμπλέκονται
όλο και περισσότερο με την ύλη, καθορίζοντας έτσι από μόνοι τους τη μελλοντική
τους μοίρα. Διότι, παρ’ όλο που διαβλέπετε μια διαρκή ανάπτυξη και σταθερή
πρόοδο, για λίγο καιρό θα μπορείτε να τα χαίρεσθε, σύντομα θα καταστραφούν τα
πάντα και θα χάσετε όλα τα επίγεια υπάρχοντα που έχετε αποκτήσει. Γιατί ο ίδιος ο
Θεός θέλει να σας αποδείξει την προσωρινότητα όλων αυτών των πραγμάτων που
διεγείρουν τις σκέψεις σας, μολονότι δεν έχουν καμία απολύτως αξία.
Γι’ αυτό, όσοι βρίσκεστε ήδη στο σωστό δρόμο μην αφήνετε να σας
εξαπατήσουν. Μην πλανάσθε με τη σκέψη ότι μπορεί η Γη να υφίσταται για πολύ
καιρό ακόμη, επειδή πραγματοποιούνται πολλά ανθρώπινα σχέδια, τα οποία
σημαίνουν επίγεια πρόοδο και υψηλό βιοτικό επίπεδο.
Τα πάντα θα πάρουν το δρόμο όλων των γήινων πραγμάτων, το τέλος θα έρθει
πολύ πιο γρήγορα από ότι σκέφτεστε, και οι άνθρωποι θα καταλήξουν σε τέτοιες
συνθήκες ζωής που ούτε μπορείτε καν να διανοηθείτε. Διότι μια επέμβαση του Θεού
μέσω των δυνάμεων της φύσης θα επιφέρει μια ολοκληρωτική αλλαγή των συνθηκών
στη Γη. Με αυτές τις νέες συνθήκες θα πρέπει να τα βγάλουν πέρα τότε οι άνθρωποι,
πράγμα που μπορούν μόνον εάν είναι στενά δεμένοι με το Θεό και παρακαλέσουν για
την απαραίτητη δύναμη, την οποία και θα λάβουν με βεβαιότητα, δεδομένου ότι
δίνεται βοήθεια σε όλους όσους βρίσκουν και βαδίζουν το δρόμο που οδηγεί σ’
Εκείνον.
Τότε μόνο πια θα συνειδητοποιήσετε πόσο παροδική είναι η γήινη ύλη. Και καλό
θα είναι για όποιον βγάλει τα σωστά συμπεράσματα από αυτή τη διαπίστωση και
έχοντας τη δύναμη να αποστασιοποιηθεί από τα γήινα πράγματα, επιδιώξει να
κατακτήσει μόνο πνευματικά αγαθά. Θα μπορεί πάντα να υπολογίζει στην ευλογία
και στην υποστήριξη του ίδιου του Θεού, γιατί θα αφεθεί σ’ Αυτόν ο οποίος θα τον
οδηγήσει μέσα από όλους τους κινδύνους.
Αμήν

Αρ. 1508

6.7.1940
Η βίαιη επέμβαση του ανθρώπου στη φύση
θα ευθύνεται για τη μεγάλη φυσική καταστροφή

Η ανθρωπότητα οδεύει προς μια κρίση η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη
δεδομένου ότι διατρέχει ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο, εάν δεν επισημανθεί έγκαιρα και
δεν αντιμετωπισθεί ανάλογα. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν πόσο
τρομακτικό αντίκτυπο έχει το πνευματικό τέλμα που επικρατεί μεταξύ άλλων και στη
διαμόρφωση της επιφάνειας της γης.
Κάτι τέτοιο παραμένει ακατανόητο όσο ο άνθρωπος δεν ξέρει ποια αποστολή έχει
ολόκληρη η φύση στη διαδικασία της ανοδικής εξέλιξης όλων των πνευμάτων. Το
κάθε πλάσμα λαμβάνει υποχρεωτικά δύναμη από τον Θεό, επομένως η δύναμη αυτή
εισρέει σε όλα τα δημιουργήματα που βλέπει ο άνθρωπος.
Κατ’ αρχήν αυτό είναι απαραίτητο για να συντηρηθούν όλα αυτά που
δημιούργησε ο Θεός. Όμως η καθαυτή αποστολή τους είναι να συνενωθούν μεταξύ
τους τα διάσπαρτα πνευματικά στοιχεία, ώστε χάρη σε αυτή την αύξηση που
προκύπτει από τη συνένωση, να φθάσουν σε έναν πιο ψηλό βαθμό ωριμότητας.
Η συνένωση αυτή των πνευματικών στοιχείων συμβαίνει φυσιολογικά από μόνη
της, υπό την έννοια ότι η θεϊκή θέληση καθορίζει στο κάθε μεμονωμένο στοιχείο να
συνδεθεί με άλλες υπάρξεις. Γιατί ο Θεός έχει δώσει στο κάθε δημιούργημά Του έναν
προορισμό, ο οποίος πρέπει να εκπληρωθεί, αφού όλα τα όντα είναι υποχρεωμένα να
κάνουν αυτό που ο Θεός τους όρισε ως καθήκον τους.
Όμως για τα όντα αυτά που βρίσκονται ακόμη σε μια κατάσταση όπου η θέλησή
τους είναι δεσμευμένη από τη νομοτέλεια των νόμων της φύσης, η ελευθερία της
θέλησης σημαίνει ένα μεγάλο κίνδυνο. Υπό την έννοια ότι οι άνθρωποι μπορούν να
χρησιμοποιήσουν τη θέλησή τους αντίθετα προς το θέλημα του Θεού και επομένως
να θέσουν σε μεγάλο κίνδυνο τα δεσμευμένα πλάσματα, με το να τα εξαναγκάζουν να
τερματίσουν πρόωρα την παραμονή τους μέσα σε μια φυσική μορφή. Τα
απελευθερώνουν δηλαδή από την εκάστοτε φυσική φόρμα που τα περιέχει, αλλά τα
πνευματικά στοιχεία δεν έχουν ακόμη φθάσει σε εκείνο το βαθμό της ωρίμανσης που
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να περάσουν σε μια άλλη ανώτερη φόρμα.
Επομένως τα αδέσμευτα πλέον πνευματικά στοιχεία μένουν χωρίς τη
δραστηριότητα που ήταν υποχρεωμένα να έχουν ως τότε μέσα στη φύση , όμως δεν
μπορούν να δώσουν ζωή στην επόμενη υλική φόρμα ακόμη, με συνέπεια να μένουν
αναγκαστικά αδρανή.
Αυτό όμως αποτελεί μια κατάσταση μαρτυρίου για το κάθε ον, διότι έτσι
εμποδίζεται να εξελιχθεί, αφού μπαίνει ένα εμπόδιο στην εξέλιξή του που δεν μπορεί
να παραμερίσει από μόνο του.
Θα πρέπει τώρα να αγωνισθεί πολύ σκληρά για να μπορέσει να ενσωματωθεί
ξανά μέσα σε μια νέα φυσική μορφή. Κι αυτός ο αγώνας σημαίνει ότι πιέζει έντονα
τις υπάρξεις που βρίσκονται ακόμη μέσε σε κάποια υφιστάμενη φυσική μορφή. Με
άλλα λόγια τις ωθεί να είναι πιο δραστήριες, δηλαδή το απελευθερωμένο πνευματικό
στοιχείο μεταδίδει τη δική του ανάγκη να είναι δραστήριο στα πνευματικά στοιχεία
που είναι ακόμη δεσμευμένα μέσα στις υλικές μορφές, έτσι ώστε και εκείνα γίνονται
υπερδραστήρια, πράγμα που εκδηλώνεται με έναν αφύσικο τρόπο, δηλαδή με
αυξημένες λειτουργίες στη φύση.
Πρόκειται δηλαδή για κάτι το φαινομενικά αντικανονικό, για μια παρέκκλιση ή
μετατροπή των υφιστάμενων νόμων της φύσης εντούτοις είναι σύμφωνη με το θείο
θέλημα, εφόσον η αντικανονικότητα που προκάλεσε η λανθασμένη θέληση του
ανθρώπου, πρέπει να εξισταθμιστεί και τα όντα που εμποδίστηκαν στην εξέλιξή τους
να προχωρήσουν.... Αλλά οι επιπτώσεις από αυτή την αυξημένη δραστηριότητα των

πνευμάτων είναι αισθητές και για τον άνθρωπο και μάλιστα με όχι ιδιαίτερα
ευχάριστο τρόπο.
Οι φυσικές μορφές που είχαν κατ’ αρχή σκοπό να προσφέρουν ένα περίβλημα για
ένα μακρύ διάστημα στις πνευματικές υπάρξεις, τώρα αφήνουν να ελευθερωθεί το
πνευματικό τους περιεχόμενο σε χρόνο εκτός του κανονικού, εξαιτίας αυτής της
αυξημένης δραστηριότητας. Συνεπώς τα αφύσικα φαινόμενα στη φύση, θα έχουν
αποτελέσματα που είναι εκτός του κανονικού....
Κι αυτά είναι οι διάφορες καταστροφές, οι οποίες ξεκινούν μεν από τη φύση,
δηλαδή δεν εξαρτώνται άμεσα από την ανθρώπινη θέληση, έμμεσα όμως οφείλονται
στη λανθασμένη θέληση του ανθρώπου.
Όμως η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων είναι σε τόσο χαμηλό σημείο,
ώστε δεν έχουν καμία επαφή με τον Θεό, δεν αναγνωρίζουν ούτε τον επίγειο
προορισμό τους ούτε το νόημα ή το σκοπό της Δημιουργίας ούτε την ανοδική εξέλιξη
που πραγματοποιούν όλα τα όντα ούτε και τη δική τους ατελείωτα μακριά επίγεια
πορεία.
Γι’ αυτό δεν διστάζουν να επεμβαίνουν αυθαίρετα σε αυτή τη Δημιουργία, η
οποία έχει έναν άλλο σκοπό από το να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης για τον
άνθρωπο. Κι αυτή η επέμβαση, η οποία έχει τρομερές επιπτώσεις στις πρόωρα
απελευθερωμένες υπάρξεις, συνεπιφέρει άλλες αναπόφευκτες συνέπειες κι όπως είναι
δε δίκαιο, είναι πάλι οι άνθρωποι που πρέπει να φέρουν το κόστος αυτών των
συνεπειών, μολονότι συνήθως δεν θέλουν να καταλάβουν ότι είναι οι ίδιοι οι
πραγματικοί υπεύθυνοι για κάθε ολέθρια καταστροφή, επειδή ακριβώς
χρησιμοποιούν τη θέλησή τους λάθος και ενάντια στο θέλημα του Θεού.
Τώρα λοιπόν η γη βρίσκεται μπροστά σε μια τέτοια βίαιη απελευθέρωση των
πνευμάτων της φύσης. Η διαγωγή των ανθρώπων επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, όπου τα
απελευθερωμένα πνευματικά στοιχεία πιέζουν για να υπάρχει όλο πιο έντονη
δραστηριότητα τόσο έξω όσο και μέσα στο εσωτερικό της γης. Και ο Θεός δεν εμποδίζει
τη δραστηριότητα αυτή, εφόσον έχει επέμβει ο άνθρωπος από μόνος του, χωρίς να έχει
αυτό το δικαίωμα. Έχει μάλιστα δώσει πρόωρα τέλος, ενάντια στο θείο θέλημα, στην
περίοδο ενσάρκωσης που η αγάπη του Θεού έχει καθορίσει για το κάθε ον.
Όλα τα πνεύματα που υφίστανται μια αδικία έχουν το δικαίωμα να βρουν
επανόρθωση, γι’ αυτό οι διάφορες καταστροφές ανταποκρίνονται στο θέλημα του
Θεού, παρ’ όλο που φαίνεται να αντίκεινται στους νόμους της φύσης. Πρέπει δηλαδή
κανείς να τις θεωρεί σαν θεόσταλτες και να τις ερμηνεύει ανάλογα. Αλλά οι άνθρωποι
που ζουν σ’ αρμονία με το θείο θέλημα, υποτάσσοντας τη θέλησή τους στη δική Του
και επομένως γνωρίζουν καλά την αγάπη, τη σοφία και την παντοδυναμία του Θεού,
αυτοί μπορούν να αντιμετωπίσουν γαλήνιοι οτιδήποτε έρχεται από ψηλά. .. Ακόμη
και αν η καταστροφή σημαίνει το σωματικό τους τέλος, δεν πρόκειται να χάσουν
τίποτα πάνω στη γη, αλλά αντίθετα θα τους αποκαλυφθεί η Λαμπρότητα του Θεού
και γι’ αυτό θα υμνούν και θα ευχαριστούν το Δημιουργό τους σε όλη την
αιωνιότητα....
Αμήν
Αρ. 2785
24.6.1943
Πίσω από οποιαδήποτε καταστροφή υπάρχει η ανθρώπινη θέληση
Μια γενική αθυμία θα καταλάβει τους ανθρώπους εν όψει των διάφορων
καταστροφών που προέρχονται από ανθρώπινη θέληση. Θα έρθει μια εποχή όπου
κανείς δεν θα είναι πια σίγουρος για τα υπάρχοντά του, γεγονός που αποτελεί επίσης
ένα σημάδι της εποχής του τέλους με το οποίο οι άνθρωποι παίρνουν μια αυστηρή
προειδοποίηση να αγνοήσουν τα αγαθά του κόσμου, και να επιδιώξουν μόνο
πνευματικά αγαθά, προκειμένου να προετοιμαστούν για το τέλος, που είναι τόσο
κοντά για όλους.

Θα είναι μια περίοδος γεμάτη φόβο, όπου οι άνθρωποι δεν θα έχουν σχεδόν καμία
επιθυμία πια να αλλάξουν τη ζωή τους, γιατί θα αναγνωρίζουν τη ματαιότητα της
οποιασδήποτε προσπάθειας και η ζωή θα τους φαίνεται αβάστακτη. Είναι όμως
απαραίτητη γι’ αυτούς αυτή η βασανιστική κατάσταση, εν όψει του γεγονότος ότι το
τέλος είναι κοντά, γιατί μόνον έτσι μπορούν να συνειδητοποιήσουν πως η επίγεια ζωή
δεν είναι ο αυτοσκοπός της ανθρώπινης ύπαρξης.
Το κάθε πλάσμα στη φύση θα νιώσει επίσης την πάλη που θα διεξάγεται στην
εποχή του τέλους, δεδομένου ότι θα έχει αντίκτυπο και στο ζωικό και στο φυτικό
βασίλειο, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο πιο σύντομη η μετάβαση από τη μια μορφή
στην άλλη.
Συνάμα και οι άνθρωποι θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν πρόωρα τη ζωή, εν
μέρει εξαιτίας της καταστροφής που θα προκαλέσουν οι άνθρωποι με τη θέλησή τους,
εν μέρει εξαιτίας της επέμβασης του Θεού, η οποία θα προκαλέσει εξίσου αμέτρητα
θύματα.
Όλα αυτά τα θύματα θα πρέπει να βοηθήσουν τους επιζήσαντες να
συνειδητοποιήσουν και να αναγνωρίσουν πόσο απότομα μπορεί ο θάνατος να
τερματίσει τη ζωή, ώστε να αναλογισθούν τη μοίρα της ψυχής τους και τη ζωή πέρα
από το θάνατο. Είναι αναγκαίο να δουν το θάνατο με τα μάτια τους, γιατί αλλιώς
δίνουν υπερβολική αξία στη ζωή και έτσι διατρέχουν τον κίνδυνο να ξεχάσουν ποιος
είναι ο πραγματικός σκοπός της επίγειας ζωής τους.
Γι’ αυτό χρειάζονται πια τώρα εξαιρετικά οδυνηρές εμπειρίες, αφού προσπερνούν
αδιάφοροι τον πόνο και τη δυστυχία των άλλων, εάν δεν πρόκειται για κάτι το
ασυνήθιστα μεγάλο και δραματικό.
Οι άνθρωποι δεν μπορούν ακόμη να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος,
υπολογίζουν μόνο το συμφέρον τους και γι’ αυτό θεωρούν καλό οτιδήποτε ευνοεί τα
συμφέροντά τους. Και δεν σκέπτονται το διπλανό τους και τις ανάγκες του.
Έτσι λοιπόν όμως ο αντίπαλος του Θεού έχει κερδισμένο το παιχνίδι, αφού δεν
τον αναγνωρίζουν ούτε στις πιο αισχρές πράξεις του, παρά αντίθετα βρίσκει επιπλέον
συγκατάθεση και επιείκεια. Εντούτοις εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι τον
κατευθύνουν κακές δυνάμεις και δεν αποστραφεί τη δράση τους, δεν πρόκειται να
βρει το σωστό δρόμο.
Για το λόγο αυτό λοιπόν πρέπει να μάθει από κοντά τι είναι άδικο, να νιώσει
πάνω του τι κακό φέρνει η αστοργία, ώστε με αφορμή το δικό του πόνο να αλλάξει
νοοτροπία και να αποστασιοποιηθεί από τη συμπεριφορά της πλειοψηφίας η οποία
επηρεάζεται από το Σατανά....
Αυτό όμως θα το κάνει μόνο όταν συνειδητοποιήσει πια τη μηδαμινότητα των
γήινων πραγμάτων, τα οποία πυροδοτούν μοναχά επιθυμίες και πάθη που είναι αιτία
για τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γιατί πρόκειται μόνο για τα επίγεια πράγματα που για
χάρη τους οι άνθρωποι υποβάλλουν στα μεγαλύτερα δεινά τον εαυτό τους....
Δεν πρόκειται να περάσει πολύς καιρός ακόμη ώσπου να εκραγούν τα πάντα κι
αυτή η σύντομη περίοδος θα είναι αναγκαστικά μια περίοδος απερίγραπτης δυστυχίας
για την ανθρωπότητα, γιατί δεν κάνει απολύτως καμία προετοιμασία και ελάχιστα
σκέφτεται τη ζωή που συνεχίζεται μετά το θάνατο. Ωστόσο ο Θεός χρησιμοποιεί κάθε
μέσον για να στρέψει τις σκέψεις τους σε αυτή την κατεύθυνση. Για το λόγο αυτό
επιτρέπει στους ανθρώπους να κάνουν ό,τι θέλουν, ώστε να μπορέσει να σώσει
ορισμένους, με το να τους δείξει πόσο προσωρινά είναι τα επίγεια υπάρχοντα και η
ζωή του σώματος και να τους οδηγήσει έτσι στη συνειδητότητα....
Αμήν
Αρ. 4493

23.11.1948

Ο θάνατος ενός ισχυρού άνδρα της γης και η τροπή
που θα ακολουθήσουν τα γεγονότα
Όταν πληροφορηθείτε για το θάνατο ενός ηγέτη της γης, τότε θα έχετε φθάσει στο
σημείο που θα μπορείτε να ονομάσετε αρχή του τέλους. Τότε η υφήλιος θα
μεταβληθεί σε μια εστία πυρκαϊάς, οι φωτιές θα αναζωπυρωθούν, το μίσος θα
μαίνεται ανεξέλεγκτα, η δε ανθρωπότητα θα αγωνιά και θα τρέμει γιατί δεν θα βλέπει
καμία διέξοδο από τον κίνδυνο που είναι αναπόδραστος.
Τότε θα σας οδηγήσω Εγώ να μιλήσετε στους συνανθρώπους σας, γιατί ενώ οι
πάντες γύρω σας βρίσκονται σε αναταραχή, εσάς αντίθετα θα σας καταλάβει μια
μεγάλη γαλήνη, μια και αντιλαμβάνεσθε καθαρά ότι πλησιάζει ο καιρός όπου θα
κάνω την εμφάνισή Μου και Εγώ ο Ίδιος, πράγμα που θ’ αναφέρετε σε όσους σας
ακούνε. Οι άνθρωποι θα είναι από όλες τις πλευρές περιτριγυρισμένοι από εχθρούς,
γι’ αυτό δεν θα έχουν καμία ελπίδα για μια ειρηνική λύση. Για τούτο το λόγο ο φόβος
θα είναι τεράστιος όπου δεν θα υπάρχει μια πίστη στον Έναν που είναι ο μόνος που
μπορεί να βοηθήσει.
Θα παρακολουθούν όλοι τότε τις εξελίξεις στον κόσμο. Θα προσπαθούν
τρομοκρατημένοι να μαζέψουν προμήθειες επειδή βλέπουν να έρχεται το κακό, θα
επιχειρούν έντρομοι να εξασφαλίσουν επίγεια αγαθά και θα προετοιμάζουν τη φυγή
τους, μολονότι μια φυγή τους φαίνεται άσκοπη. Και μόνο όσοι πιστεύουν
παραμένουν νηφάλιοι, γι’ αυτό τους χρησιμοποιώ τότε για να επιδράσουν πάνω στους
συνανθρώπους τους που εξαιτίας της απιστίας τους είναι δυστυχείς και
απεγνωσμένοι. Για άλλη μια φορά τότε επιχειρώ να τους φέρω κοντά Μου, αφήνω
τους υπηρέτες Μου να μιλήσουν και μέσα από εκείνους τους λέω λόγια αγάπης και
ενθάρρυνσης. Τους παροτρύνω να μη σκέφτονται μόνο τη φυγή και το πως θα είναι
καλά από σωματική άποψη, τους δείχνω πόσο μάταια είναι τα σχέδιά τους και τους
προτρέπω να δείξουν καρτερία και να αφήσουν τη μοίρα τους στα χέρια Μου και έτσι
όλα θα πάνε κατ’ ευχήν.
Η πυρκαγιά θα έχει εξαπλωθεί και δεν θα μπορεί πια να σβησθεί από τους
ανθρώπους, όμως θα φροντίσω Εγώ να σβήσει, αντιπαραθέτοντας άλλα στοιχεία και
αντιμετωπίζοντας ο Ίδιος αυτούς που προσπαθούν να κατασπαράξει ο ένας τον
άλλον.... Τέλος είναι που θα ακουσθεί η Φωνή Μου από ψηλά.... Μια φυσική
καταστροφή θα πλήξει τη γη και θα χωρίσει βίαια τους εμπόλεμους.
Θα αντιμετωπίσουν μια Δύναμη που κανένας από τους αντιμαχόμενους δεν
μπορεί να τα βάλει μαζί της. Αυτή η διαδικασία δεν θα κρατήσει παρά λίγες ώρες,
όμως θα δημιουργήσει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση στον κόσμο, τελείως
διαφορετικές συνθήκες και αρχικά ένα ανυπέρβλητο χάος, τεράστια επίγεια
προβλήματα και ανείπωτα μεγάλη θλίψη και δυστυχία ανάμεσα στους ανθρώπους.
Κι όμως πρέπει να τα περάσετε όλα αυτά, γιατί πηγαίνετε προς το τέλος.... Γι’
αυτό πρέπει να υπάρξουν πολλές δυνατότητες κάθαρσης για τους ανθρώπους,
δεδομένου ότι η ζωή που τους απομένει είναι λίγη και πρέπει να ωριμάσουν μέσα σε
ελάχιστο χρόνο. Το τέλος είναι κοντά και μόλις αρχίσει αυτή η φάση, μπορείτε με
βεβαιότητα να περιμένετε την τελευταία ημέρα και την τελική κρίση, όπου θα
εκπληρωθούν όσα έχουν προφητευθεί με το λόγο και τη γραφή.
Αμήν
Αρ. 6313

16.7.1955
Ασυνήθιστα φαινόμενα στο σύμπαν

Σύντομα θα έχετε τη βεβαιότητα ότι στο κοσμικό σύμπαν προετοιμάζεται κάτι
ιδιαίτερο, διότι θα σας αναστατώσουν κάποια ασυνήθιστα φαινόμενα για τα οποία
εσείς οι άνθρωποι δεν θα μπορείτε να βρείτε καμία ερμηνεία. Πολλές και διάφορες
υποθέσεις θα ακουστούν, οι γνώμες θα συγκρούονται. Όμως κοντά στην αλήθεια θα
βρίσκονται μόνο εκείνες οι απόψεις οι οποίες θα υποθέτουν ότι όλα αυτά
συσχετίζονται με τα όσα έχουν προαγγελθεί με τη γραφή ή με τον προφορικό λόγο,
όσα δηλαδή προφήτευαν πάντα στους ανθρώπους ενορατικοί και προφήτες.
Όποιος βλέπει με τα μάτια του πνεύματος, μπορεί να εξηγήσει όλα τα γεγονότα,
διότι τα πάντα έχουν πνευματικό νόημα και οφείλουν να εκπληρώσουν έναν
πνευματικό σκοπό: να εφιστήσουν την προσοχή των ανθρώπων στον πραγματικό
σκοπό της ζωής τους, ώστε να προετοιμασθούν για την επικείμενη Κρίση.
Ακόμη και οι επιστήμονες θα συμβάλλουν σ’ αυτό, αφού πρώτοι εκείνοι θα
διαπιστώσουν ασυνήθιστες αλλαγές στη φύση, ορισμένες εξελίξεις δηλαδή στο
σύμπαν, οι οποίες θα τους βάλουν σε σκέψεις, καθώς και άλλα σημαντικά φαινόμενα,
τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν με τις γνώσεις τους. Θα παρατηρούν έκπληκτοι,
αλλά δεν θα είναι πρόθυμοι να δεχτούν το μόνο σωστό συμπέρασμα, ότι δηλ. η γη θα
σεισθεί ως τα θεμέλιά της, κι αυτά τα φαινόμενα θα είναι η αιτία. Κάτι τέτοιο όμως
δεν θέλουν να το πιστέψουν και ως εκ τούτου θα αντιδρούν αρνητικά κάθε φορά που
θα τους υποδεικνύονται αυτά που γράφονται στη Γραφή, οι παλαιές δηλαδή
προφητείες, όταν θ’ αναφέρονται από τους πιστούς ή τους κήρυκες του Λόγου Μου
που θα προαγγέλουν το επικείμενο τέλος. Γι’ αυτό το λόγο θα είναι δύσκολο να
πεισθούν οι άνθρωποι του κόσμου και να πιστέψουν ότι όντως πρόκειται για μια δική
Μου επέμβαση, διότι προσπαθούν να ερμηνεύσουν τα πάντα βασιζόμενοι
αποκλειστικά στην επιστήμη.
Και μόνο λίγοι θα δώσουν τη δέουσα προσοχή σε αυτά τα ασυνήθιστα φαινόμενα
και θα μιλούν με όλο μεγαλύτερη βεβαιότητα για το επικείμενο τέλος. Εγώ δε από
την πλευρά Μου θα υποστηρίζω τις προειδοποιήσεις και τις νουθεσίες τους με τέτοιο
εμφανή τρόπο, ώστε σύντομα οι επιστήμονες θα παραδεχθούν περίφροντεις ότι οι
γνώσεις τους είναι ανεπαρκείς.
Γιατί θα ανακαλύψουν ένα άστρο το οποίο πλησιάζει διαρκώς τη Γη,
ακολουθώντας, κατά τα φαινόμενα εντελώς ακατάστατη πορεία. Παρακολουθώντας
την πορεία του αυτή, θα διαπιστώνουν συνέχεια νέες ιδιορρυθμίες του. Και τότε θ’
αναγνωρίσουν ότι αποτελεί όντως κίνδυνο για τη Γη, χωρίς όμως και πάλι να θέλουν
να το πιστέψουν ότι θα μπορούσε να σημάνει την καταστροφή της, γιατί κάτι τέτοιο
δεν έχει ξαναγίνει ποτέ....
Ο λόγος που ΕΓΩ το επιτρέπω, είναι επειδή το προαιώνιο σχέδιο Μου για τη
λύτρωση των ανθρώπων απαιτεί κάτι το εντελώς ασυνήθιστο για να βρουν τη
σωτηρία τους. Επίσης πρέπει να αποτελέσει έναν προάγγελο για το επικείμενο τέλος,
για το έργο της καταστροφής που θ' ακολουθήσει κατά πόδας, ένα έργο το οποίο θα
τερματίσει αυτήν την περίοδο σωτηρίας της ανθρωπότητας. Όσο πιο κοντά πλησιάζει
το τέλος τόσο μεγαλύτερα παράδοξα φαινόμενα που αντίκεινται στους νόμους της
φύσης, θα βιώνουν οι άνθρωποι.
Κι αυτό, επειδή οφείλουν να προσέξουν και να διερωτηθούν για το γεγονός ότι
συμφωνούν με αυτό που οι πιστοί πιστεύουν σαν «Λόγο του Θεού», τον οποίοι οι
ενορατικοί και οι προφήτες έχουν προαγγείλει και υποστηρίξει σαν Αλήθεια.
Και το Πνεύμα Μου θα μιλήσει τώρα πάλι μέσα από τους υπηρέτες Μου στη Γη,
για το επικείμενο τέλος και για τη Φωνή Μου που θα ηχήσει δυνατά σαν κεραυνός
πριν έρθει αυτό το τέλος. Κι αυτά τα φαινόμενα θα μαρτυρούν την Αλήθεια του
Λόγου μου. Δώστε τη δέουσα προσοχή, άνθρωποι, και αντιληφθείτε ότι τα πάντα
είναι προμηνύματα του τέλους, που δίνω σε όλους σας, για να μην καταστραφείτε.
Γιατί όλα όσα συμβαίνουν είναι τόσο συγκλονιστικά, που αν έχετε λίγη μόνο καλή
θέληση, θα πεισθείτε για την αλήθεια. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, και το τέλος
είναι κοντά.

Αμήν
Αρ. 6405

18.11.1955
Αινιγματικές μεταβολές στο διάστημα

Μέσα σε τακτικά διαστήματα θα επαναλαμβάνονται κάποια φαινόμενα τα οποία
θα σας ανησυχήσουν σοβαρά, διότι δεν μπορείτε να τα ερμηνεύσετε και φοβόσαστε
δυνάμεις ενάντια στις οποίες δεν μπορείτε να αμυνθείτε. Ούτε πρόκειται να
καταλήξετε σε μια σωστή ερμηνεία, διότι είναι θέλησή Μου να λογαριάζετε με όλες
τις πιθανότητες, ώστε το κάθε άτομο να λάβει αντίστοιχα θέση, γιατί θέλω ο κάθε
μεμονωμένος άνθρωπος να αποκομίσει από αυτά όλα ένα όφελος για τον εαυτό του,
δηλαδή για την ψυχή του.
Εκεί όπου θα εκλείπει εντελώς η πίστη, η ανησυχία θα είναι ιδιαίτερα έντονη.
Αντίθετα όσοι πιστεύουν θα εμπιστεύονται λίγο ή πολύ Εμένα και θα ξέρουν ότι είναι
ασφαλείς υπό την προστασία Μου. Αυτά τα φαινόμενα στο διάστημα θα
προκαλέσουν μια τεράστια δημόσια συζήτηση, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος θα κάνει
από μόνος του τους συλλογισμούς του και θα τους συζητήσει με τους συνανθρώπους
του.
Κατά περίοδο τα εγκόσμια ενδιαφέροντα θα περνούν στο παρασκήνιο. Όμως
μόλις σταματήσουν αυτά τα φαινόμενα, οι άνθρωποι του κόσμου θα επιδίδονται με
ακόμη μεγαλύτερη θέρμη στις εγκόσμιες απολαύσεις τους. Και μόνο σε ελάχιστους
παραμένουν ορισμένες εντυπώσεις οι οποίες τους παρακινούν σε κάποιες ώρες
περισυλλογής, ίσως και σε αλλαγή της σκέψης τους. Κι αυτό, μέχρι να επαναληφθούν
τα ίδια φαινόμενα στο κοσμικό διάστημα και να σπείρουν εκ νέου τον πανικό, διότι οι
επιστήμονες φοβούνται έναν σοβαρό κίνδυνο για τον πλανήτη Γη, δεδομένου ότι
παρατηρούν ορισμένες μυστηριώδεις αλλαγές στο αστρικό σύστημα, οι οποίες δεν
είχαν παρατηρηθεί ποτέ πριν και είναι δυνατό να αποτελέσουν μια σοβαρή απειλή για
τη Γη.
Και οι απόψεις των ανθρώπων θα διίστανται σημαντικά μεταξύ τους ως προς την
εκτίμηση των συνεπειών. Ορισμένοι θα τις προσπερνούν με ελαφρά καρδιά και θα
απολαμβάνουν απροβλημάτιστα τη ζωή τους. Άλλοι θα λάβουν μέτρα προστασίας, τα
οποία είναι όμως εντελώς άχρηστα, ενώ κάποιοι άλλοι θα στραφούν μέσα τους για να
επικοινωνήσουν νοητά με τον Θεό και Δημιουργό τους.
Εγώ αφήνω στον καθένα την ελευθερία της βούλησής του, το μόνο που κάνω
είναι να προσπαθώ διαρκώς να επιδράσω στις σκέψεις των ανθρώπων για να πάρουν
τη σωστή κατεύθυνση και να ασχοληθούν με τον πραγματικό προορισμό του
ανθρώπου, ώστε να πάρουν γαλήνη από Μένα και να αφεθούν να τους καθοδηγήσω
προς τη σωτηρία της ψυχής τους.
Τι όμως θα συμβεί ακριβώς; Η εικόνα των αστερισμών θα μεταβληθεί. Ορισμένα
άστρα θα τεθούν σε μια διαφορετικά τροχιά ώστε θα αλλάξουν οι υφιστάμενες
σχέσεις μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα θα είναι να γίνουν για πρώτη φορά ορατά
κάποια άστρα, ένα εκ των οποίων θα αποτελέσει άμεσο κίνδυνο για τη Γη, διότι λόγω
της πορείας του υπάρχει ο φόβος ότι θα διασταυρωθεί με αυτήν.
Κανένας δεν θα θέλει να πιστέψει πως μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, ούτε
κανένας θα πιστέψει ότι μπορεί ν’ αλλάξουν οι νόμοι της φύσης, όμως εσείς οι
άνθρωποι έχετε φθάσει στο τέλος. Εσείς οι ίδιοι προετοιμάζεστε να κάνετε κάτι, το
οποίο θα έχει πολύ χειρότερα επακόλουθα, γιατί αυτό που σχεδιάζετε εσείς βάζει σε
κίνδυνο ολόκληρη τη γη.
Αυτό που θα συμβεί από δική Μου θέληση, είναι απλά ένα προμήνυμα του τέλους
και αποτελεί μια σοβαρή προειδοποίηση. Όλα τα σημάδια που σας δίνω για την

ύπαρξη μιας ανώτερης Δύναμης είναι εξίσου εμφανή, ώστε να μπορείτε να
αποτανθείτε σε αυτήν και έτσι να έχετε τη δυνατότητα να αποφύγετε για σας
προσωπικά τον άμεσο κίνδυνο, εφόσον κάνετε το σωστό για την ψυχή σας.
Για το λόγο αυτό λοιπόν θα κάνω προηγούμενα την εμφάνισή Μου, χωρίς όμως
να σας εξαναγκάσω να αναγνωρίσετε ότι Εγώ είμαι ο αυτουργός αυτού του
συμβάντος το οποίο θα έχει μεν τρομακτικά αποτελέσματα, αλλά παρ’ όλα αυτά δεν
θα πλήξει όλη τη γη. Γιατί Εγώ γνωρίζω όλους τους φυσικούς νόμους και τα
αποτελέσματά τους, ξέρω πως να αποτρέψω οποιοδήποτε επικείμενο συμβάν ή πως
να περιορίσω τα επακόλουθά του. Ωστόσο οτιδήποτε αφήνω να συμβεί, δεν
εξυπηρετεί άλλο από τη σωτηρία σας, γιατί σκοπός του είναι να σας σπρώξει κοντά
Μου και να σας κάνει να αναγνωρίσετε ένα «Θεό», στον οποίο μπορείτε να
καταφύγετε, γιατί είναι ο Πατέρας σας.
Αυτό είναι το τελευταίο σημάδι πριν έρθει το τέλος. Είναι η τελευταία
προσπάθεια από την Αγάπη και την Ευσπλαχνία Μου για να σώσουν όποιον μπορεί
ακόμη να σωθεί.
Αμήν
Αρ. 3258

16.9.1944
Η αιτία των πρόωρων θανάτων

Συνεχώς βρίσκονται οι άνθρωποι αντιμέτωποι με την παροδικότητα των γήινων
πραγμάτων και ανελλιπώς έρχονται σ' επαφή με το θάνατο π.χ. κάθε φορά που
αμέτρητοι άνθρωποι φεύγουν πρόωρα από τη ζωή ενώ οι υπόλοιποι στέκονται
ανίσχυροι μπροστά σε γεγονότα τέτοια που σημαίνουν πόνο και δυστυχία για τον
οποιοδήποτε. Παρ’ όλα αυτά δεν αλλάζουν μυαλό ούτε σκέφτονται ποια είναι η
πραγματική αιτία που ορισμένοι τυραννιούνται και πεθαίνουν πριν από την ώρα τους.
Γι’ αυτό το λόγο η δυστυχία παίρνει όλο οδυνηρότερες μορφές και τελικά η
ανθρωπότητα θα παρακολουθήσει γεμάτη φρίκη τα παγκόσμια γεγονότα, όπου θα
μείνει απολιθωμένη από τον τρόμο μπρος στο μέγεθος της καταστροφής που θα τη
βρει. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι το θέλουν έτσι, αφού δεν τους κάνει καμία εντύπωση η
δυστυχία που υπάρχει σήμερα και έτσι όλη αυτή η δυστυχία δεν τους ωφελεί στην
ψυχική τους ωρίμανση.
Για το λόγο αυτό ο Θεός χρησιμοποιεί τα πιο σκληρά μέσα για να τους
ταρακουνήσει από το λήθαργο τους, γιατί ακόμη και αν υποφέρουν σωματικά ως
προς τις επίγειες ανάγκες τους, οι ψυχές τους παραμένουν απαθείς και αδιάφορες
απέναντι στα χτυπήματα της μοίρας, γιατί αλλιώς θα προσπαθούσαν να αλλάξουν
νοοτροπία, αφού θα συνειδητοποιούσαν ότι η αιτία για την αυξανόμενη δυστυχία στη
γη είναι η ίδια η πνευματική τους τοποθέτηση.
Και γι’ αυτό πρέπει τόσοι πολλοί άνθρωποι να φύγουν πρόωρα από τη ζωή,
δεδομένου ότι το να μείνουν περισσότερο στον κόσμο θα σήμαινε μάλλον
οπισθοδρόμηση παρά όφελος για την ψυχή τους, γιατί θα έχαναν εντελώς την
οποιαδήποτε πίστη τους και θα νοιάζονταν αποκλειστικά για την επίγεια ζωή τους.
Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός αφήνει να χάνουν τόσοι αμέτρητοι άνθρωποι τη ζωή
του σώματος τους, παρ’ όλη την ανεπαρκή ωριμότητά τους, με σκοπό να εμποδισθεί
η οπισθοδρόμησή τους.
Στο επέκεινα έχουν τη δυνατότητα να ωριμάσουν παραπέρα δεδομένου ότι από
εκεί είναι σε θέση να δουν την κατάσταση στη γη και να παρακολουθήσουν τις
επίγειες εξελίξεις στη συνέχεια. Έτσι μπορούν να αναγνωρίσουν ότι οι ίδιοι οι
άνθρωποι είναι υπαίτιοι για τα βάσανά τους, επειδή αδιαφορούν για το μέλλον της

ψυχής τους, αφού παίρνουν εντελώς στραβό δρόμο στη ζωή τους, δεν πιστεύουν και
στις σκέψεις τους δεν υπάρχει αγάπη πια.
Από την άλλη πάλι, οι άνθρωποι που ο Θεός ανακαλεί πρόωρα από τη γη,
μπορούν μπροστά στο θάνατο να συνειδητοποιηθούν, μπορούν ακόμη να βρουν την
ολόψυχη επαφή με τον Θεό. Επίσης μπορεί ο μεγάλος πόνος να τους εξαγνίσει,
πράγμα που τους εξασφαλίζει έναν υψηλότερο βαθμό ωριμότητας, τον οποίο δεν θα
είχαν πετύχει αν ζούσαν για πολύ καιρό ακόμη στη γη, οπόταν το να φύγουν νωρίς
από τον κόσμο, σημαίνει γι’ αυτούς μεγάλη ευλογία.
Όσο μεγάλη και αν είναι η δυστυχία στη γη, δεν είναι παρά ένα μέσο για να
σωθούν ψυχές, αλλά αυτό πολύ λίγοι άνθρωποι το καταλαβαίνουν. Η δυστυχία είναι
τόσο μεγάλη, για να τους παρακινήσει να βρουν το δρόμο προς τον Θεό, ο Οποίος
μπορεί να υπερνικήσει οποιαδήποτε δυστυχία και αναμφισβήτητα θα το κάνει,
εφόσον ο άνθρωπος περιμένει καρτερικά και με πίστη ότι όντως θα τον βοηθήσει.
Όπου όμως μια τέτοια μεγάλη δυστυχία δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα, όπου οι
άνθρωποι ξεχνούν τον Θεό και τους παραμονεύει ο σοβαρότατος κίνδυνος να
οδεύσουν εντελώς προς την καταστροφή τους, εκεί ο Θεός τερματίζει καμιά φορά τη
ζωή, κάποιων ανθρώπων, αφήνοντας να συμβούν τραγωδίες που φαίνονται
απάνθρωπες, γιατί διαρκώς νοιάζεται για τις ψυχές των ανθρώπων και προσπαθεί
εκείνες να σώσει κυρίως ακόμη και αν το σώμα παρέρχεται.... Γιατί τίποτα που κάνει
ο Θεός δεν είναι λάθος, παρά όλα είναι καλά και σημαίνουν πάντα ευλογία για την
ψυχή του ανθρώπου....
Αμήν

Αρ. 2086

25.9.1941
Ο σκοπός των φυσικών καταστροφών

Μπορεί κανείς να μιλάει χωρίς δισταγμό για το γεγονός ότι η γη θα πληγεί από
τρομακτικές φυσικές καταστροφές, μάλιστα οφείλει να αναφερθεί σε αυτές τις
καταστροφές, για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι δεν είναι τυχαίο που συμβαίνουν τέτοια
γεγονότα. Τυχαίο δεν είναι τίποτα, τα πάντα είναι προκαθορισμένα και όλα
ακολουθούν μια πορεία ανοδικής εξέλιξης. Η δε επικείμενη φυσική καταστροφή θα
ελευθερώσει αμέτρητες πνευματικές οντότητες και θα τους δώσει νέες δυνατότητες
για να πάρουν μορφή.
Ταυτόχρονα όμως οι διάφορες καταστροφές σκοπό έχουν να επιδράσουν έτσι
πάνω στους ανθρώπους ώστε να αναζητήσουν την επαφή με τον Θεό. Αυτό το
δεύτερο πολλοί λίγοι άνθρωποι το λαμβάνουν υπ’ όψιν τους, γι’ αυτό θέλει ο Θεός να
τους φέρει κοντά Του, έστω και αν είναι με έναν τρόπο που αναγκαστικά θα τους
καταλάβει φόβος και τρόμος, ωστόσο, εφόσον τα γεγονότα έχουν ήδη αναγγελθεί εκ
των προτέρων, κανείς μπορεί να αναγνωρίζει τις αιτίες από πίσω τους, οπόταν
εμπιστεύεται τη Δύναμη εκείνη που μπορεί να τον βοηθήσει.
Οι δυνάμεις της φύσης αποτελούν το μόνο πράγμα που μπορεί να ταράξει ακόμη
και τους πιο άθεους ανθρώπους και να τους οδηγήσει να πιστέψουν πάλι. Αλλά δεν
διαρκούν ποτέ για πολύ τα αποτέλεσματά τους, οπότε και η προθυμία να πιστέψουν
οι άνθρωποι διαρκεί όσο ακριβώς υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει κανείς τη ζωή του.
Όμως ποτέ η αιώνια Θεότητα δεν επεμβαίνει έτσι στη ζωή ενός ανθρώπου, που να
εξαναγκάζεται να πιστέψει.... Ακόμη και στα πιο μεγάλα σωματικά βάσανα ο Θεός
τον αφήνει στην ελευθερία του, γιατί μπορεί μεν να αγωνίζεται για τις ψυχές που δεν
έχουν ακόμη τελειοποιηθεί, αλλά ποτέ δεν τις εξαναγκάζει.
Για το λόγο αυτό πρέπει επομένως να συμβαίνουν οι φυσικές καταστροφές με μια
ορισμένη κανονικότητα, άλλοτε πολύ και άλλοτε λιγότερο τραγικές, ανάλογα με το τι
απαιτείται για τους ανθρώπους που διατρέχουν κίνδυνο , επειδή τους λείπει η σωστή
γνώση.
Και γι’ αυτό πρέπει να γίνεται λόγος για τα επερχόμενα γεγονότα.... Πρέπει η
ανθρωπότητα να βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης, όπου θα είναι εντελώς αβοήθητη και
θα επικαλεσθεί τον Θεό για βοήθεια με την εμπιστοσύνη ενός παιδιού.
Είναι αναγκαίο να μάθουν οι άνθρωποι από πριν ποια τρομακτική περίοδος τους
περιμένει, παρ’ όλο που εαν δεν πιστεύουν ιδιαίτερα, θα αντιμετωπίσουν με
αδιαφορία όλες τις προαγγελίες, αφού θεωρούν σαν πιο πιθανό να μην συμβούν τα
προφητευμένα γεγονότα. Παρ’ όλα αυτά, θα τα θυμηθούν ξανά όταν θα βρεθούν
πλέον μέσα στον κίνδυνο σωματικά και ψυχικά.
Εκεί ακριβώς σκοπεύουν οι φυσικές καταστροφές, γιατί ακόμη και αν είναι
τρομακτικές οι επιπτώσεις τους, πάντοτε συγκλονίζουν την ανθρώπινη σκέψη. Το
αποτέλεσμα μπορεί να είναι ευνοϊκό για την πίστη των ανθρώπων, με την
προϋπόθεση ότι γνώριζαν από πριν σχετικά μ' αυτά. Γιατί αυτή την στιγμή όλη η
ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια καμπή της ζωής της.
Και μακάριος είναι όποιος αναγνωρίζει το θέλημα του Θεού σε οτιδήποτε
συμβαίνει και έρχεται από ψηλά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος θα ενεργεί πραγματικά σε
κάθε περίπτωση σύμφωνα με το θέλημά Του και θα βλέπει μόνο το μεγάλο κίνδυνο
που διατρέχουν οι συνάνθρωποι του. Τη δε φυσική καταστροφή θα τη βλέπει σαν ένα
μέσον που μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο αυτό. Κι αυτή η καταστροφή είναι πολύ
κοντά.... θα έρθει σαν τον κλέφτη τη νύχτα.... και θα περάσει το ίδιο γρήγορα, όμως
οι συνέπειές της θα είναι αδιανόητες....
Αμήν

Αρ. 4441

24.9.1948
Η έκταση της καταστροφής

Η έκταση της καταστροφικής πράξης που θα γίνει με θέλημα Θεού είναι για σας
τους ανθρώπους εντελώς αδιανόητη ακόμη, γιατί θα υπερβαίνει κάθε προηγούμενο.
Στεριές και θάλασσες θα μεταβληθούν, οι ποταμοί θα ξεφύγουν από την κοίτη τους,
αλλάζοντας έτσι την εικόνα της γης, ώστε κανείς θα νομίζει ότι έχει μεταφερθεί σε
άλλη περιοχή. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα απερίγραπτο χάος, γιατί οι άνθρωποι δεν
θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους. Σαν χαμένοι θα
περιπλανώνται χωρίς ανάπαυλα ώσπου να βρεθούν ορισμένοι με ισχυρή θέληση, οι
οποίοι θα προσπαθήσουν να φέρουν κάποια τάξη και θα μεριμνήσουν για τους
αδύνατους συνανθρώπους τους.
Η συμφορά θα είναι τόσο μεγάλη, ώστε μόνον η αγάπη θα μπορεί να την κάνει
υποφερτή και όπου ο ένας θα βοηθάει έμπρακτα τον άλλον, σύντομα θα έρχεται
φανερά από ψηλά ανακούφιση και βοήθεια. Όποιος αποτείνεται αποκλειστικά στο
Θεό και Τον παρακαλεί μέσα από την καρδιά του, θα λαμβάνει βοήθεια, γιατί ο Θεός
δείχνει τώρα τόσο φανερά την Αγάπη και την Παντοδυναμία Του, ώστε όσοι δεν
πίστευαν μέχρι τώρα με δύναμη, μπορούν εύκολα να αποκτήσουν μια ακράδαντη
πίστη. Και αυτή η περίοδος είναι μια περίοδος χάριτος για όσους δεν πιστεύουν, γιατί
μπορούν ακόμη με ευκολία να μεταστραφούν, επειδή θα βλέπουν διάφορα φαινόμενα
τα οποία οφείλονται αποκλειστικά στη δύναμη της πίστης.
Αυτά τα φαινόμενα θα βάλουν τους πάντες σε σκέψεις, όμως μόνον όποιος θέλει
να πιστέψει, θα ωφεληθεί από αυτές τις σκέψεις, ενώ οι υπόλοιποι τα θεωρούν μόνο
σαν σύμπτωση και αντιμετωπίζουν με πικρία τη συμφορά, απορρίπτοντας την ύπαρξη
ενός Δημιουργού ή καταδικάζοντας τις πράξεις Του.
Ακόμη και το μέγεθος της καταστροφής δεν μπορεί να τους συνετίσει γιατί
προσπαθούν να αποδώσουν τα πάντα σε φυσικά αίτια, απορρίπτοντας εξ ολοκλήρου
κάθε πνευματική αιτία. Επί πλέον παραμένουν σκληροί και αναίσθητοι απέναντι σε
αυτά που τραβάει ο διπλανός τους και δεν διστάζουν να βελτιώσουν τη δική τους
κατάσταση σε βάρος των συνανθρώπων τους που είναι πολύ αδύναμοι για να
αμυνθούν.
Ένδεια θα υπάρχει παντού όπου θα έχει μιλήσει ο Θεός και θα μιλήσει εκεί όπου
υπάρχει η μεγαλύτερη πνευματική ένδεια, ώστε όσοι επιζήσουν να λάβουν το
προειδοποιητικό μήνυμα και να εκμεταλλευθούν σωστά το χρόνο που απομένει ως το
τέλος. Ο σκοπός είναι επίσης να παραδειγματισθούν και οι άνθρωποι των χωρών που
δεν θα έχουν πληγεί, βλέποντας την καταστροφή, η οποία θα είναι τόσο τρομακτική
που κανείς δεν θα μπορεί να την αγνοήσει. Διότι ολόκληρη η ανθρωπότητα θα
κυριαρχείται από το φόβο ότι μπορεί να επαναληφθεί αυτή η καταστροφή με
αποτέλεσμα τον ολοκληρωτικό αφανισμό της Γης....
Αυτό θα γίνει βέβαια, όχι όμως αμέσως μετά τη φυσική καταστροφή. Αλλά ένας
τέτοιος φόβος θα είναι για πολλούς σωτήριος, επειδή η σκέψη πως μπορούν να
πεθάνουν ξαφνικά και πως υπάρχει μια ζωή μετά το θάνατο θα αναδυθεί σε πολλούς
ανθρώπους και θα τους οδηγήσει ν' αλλάξουν τη ζωή τους.
Ο κόσμος θα προσφέρει πρόθυμα επίγεια βοήθεια, αλλά δεν θα μπορεί να
βοηθήσει στο βαθμό που θα είναι απαραίτητο αυτό. Εντούτοις ο Θεός θα ευλογεί τον
κάθε άνθρωπο που έχει αγάπη και τη διάθεση να βοηθήσει, γιατί ο λόγος που θα
συμβεί η μεγάλη τραγωδία, είναι για να μαλακώσουν οι καρδιές των ανθρώπων και
να εκπληρώσουν τον πραγματικό προορισμό τους, να ζήσουν δηλαδή την επίγεια ζωή
τους με αγάπη, προκειμένου να κατακτήσουν την ψυχική ωριμότητα.

Όσο οι άνθρωποι φροντίζουν μόνο για τον εαυτό τους, παραμένουν
προσκολλημένοι στη φιλαυτία τους και δεν προχωράνε πνευματικά παρακάτω. Η
δυστυχία των συνανθρώπων τους όμως μπορεί να ξυπνήσει την αγάπη μέσα τους
έμπρακτα και τότε εκπληρώνουν το θέλημα του Θεού και επομένως και τον επίγειο
προορισμό τους.... Τότε ακόμα και η πιο μεγάλη δυστυχία σημαίνει ευλογία και έχει
εκπληρώσει το σκοπό της....
Αμήν
Αρ. 3346

25-26.11.1944
Η πνευματική κατάρρευση πριν το τέλος

Είναι αναμφισβήτητο ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς την πνευματική
κατάρρευση, αφού ακολουθεί πλέον μόνο επίγειους στόχους, να βελτιώσει δηλαδή τη
ζωή του σώματος και τις βιοτικές συνθήκες της, όπως και να αυξήσει όσα επίγεια
υπάρχοντα κατέχει. Όλα αυτά όμως αντίκεινται στον πραγματικό προορισμό του
ανθρώπου, γιατί ο προορισμός του είναι να ξεπεράσει την επιθυμία για τα γήινα
πράγματα και να επιδιώκει αποκλειστικά πνευματικούς στόχους, δηλαδή να εξελιχθεί
πνευματικά προς τα πάνω.
Επειδή ωστόσο είναι ολοφάνερος ο πνευματικός ξεπεσμός, είναι αναγκαίο να
χρησιμοποιηθούν τα έσχατα μέσα για να σταματήσουν ή για να συγκρατήσουν
κάποιους μεμονωμένους ανθρώπους από την καθοδική πορεία τους. Και για το λόγο
αυτό θα ζήσει η γη μια πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία προκειμένου να εγκαταλείψουν
τις εγκόσμιες βλέψεις και επιθυμίες τους και αντί γι’ αυτές να επιδιώξουν
πνευματικούς στόχους.
Εφόσον η τραγωδία πετύχει το στόχο αυτό, τότε δεν βρήκε μάταια τους
ανθρώπους, η δε ευλογία που θα προκύψει θα είναι αδιάψευστη. Διότι τότε πλέον ο
άνθρωπος ακολουθεί με συνέπεια το στόχο του και η ψυχή πλέον ωριμάζει, πράγμα
που σημαίνει ότι αναζητεί να συνδεθεί με τον Θεό και να αυτοδιαμορφωθεί σ’
αρμονία με το Θέλημά Του.... Εντούτοις μόνο μια μικρή μερίδα της ανθρωπότητας θα
επιδιώξει συνειδητά να πετύχει αυτή τη σύνδεση και θα εξελιχθεί ανοδικά παρ' όλη
τη γενική πνευματική κατάπτωση. Αλλά η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν είναι
δεκτικοί και αρνούνται κάθε καθοδήγηση που τους δείχνει πως μπορούν να φθάσουν
στο στόχο και ποιος είναι ο προορισμός του κάθε ατόμου χωριστά.
Ο Θεός πάντως μέχρι το οριστικό τέλος τους δίνει επανειλημμένα ευκαιρίες να
μεταστραφούν, τους δείχνει δε αρκετά συχνά πόσο πρόσκαιρα είναι τα επίγεια
υπάρχοντα, ώστε ένας άνθρωπος που σκέφτεται μπορεί να αφήσει τις σκέψεις του να
πλανηθούν ως το πνευματικό βασίλειο, από όπου και μπορεί και να πάρει διαφώτιση.
Έτσι αρκετοί άνθρωποι θα βρεθούν χωρίς περιουσία, οπότε θα μάθουν να μην
εκτιμούν πια τόσο ιδιαίτερα τα επίγεια αγαθά. Κάθε βήμα δε αποδέσμευσης από
αυτά, τους φέρνει πιο κοντά στο πνευματικό βασίλειο, το οποίο αρχίζει πλέον να τους
υποκαθιστά αυτά που έχασαν όταν η μοίρα είναι φειδωλή μαζί τους και τα επίγεια
πλούτη τους έχουν γίνει πια σκόνη.
Και τότε είναι που αρχίζει μια νέα φάση στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος έχοντας
φθάσει μπροστά στο σταυροδρόμι, διαλέγει τη σωστή κατεύθυνση, γιατί προσπαθεί
να βρει την Αλήθεια και μαζί μ' αυτήν και την αιώνια Θεότητα, την οποία συναντά
πλέον τώρα σε όλα μπροστά του παρ’ όλο που αρχικά δεν την αναγνωρίζει αμέσως.
Τότε η ψυχή του θα έχει γλυτώσει από τον πνευματικό αφανισμό, γιατί κάθε
προσπάθεια που έχει στόχο της τον Θεό έχει εξασφαλισμένη την επιτυχία και
προφυλάσσει τον άνθρωπο από την πνευματική κατάπτωση, οπότε το τέλος δεν θα
τον βρει απροετοίμαστο.... Γιατί το τέλος είναι πάρα πολύ κοντά.... Και γι’ αυτό είναι

πολύ πιο σημαντικό να μεριμνήσει κανείς για την ψυχή του, παρά να θέλει να φτιάξει
την επίγεια ζωή του κατά πως τον βολεύει.
Η ζωή κάτω στη γη πρέπει πια να χρησιμεύει αποκλειστικά για να καλλιεργήσει
κανείς την ψυχή του, θα πρέπει να επιδιώξει πνευματικούς δεσμούς, να παίρνει μέρος
σε πνευματικές συζητήσεις και να μην ξεχνάει εκείνες τις ψυχές που έχουν χάσει τον
δρόμο τους. Ο καθένας οφείλει να μετατρέψει το είναι του σε αγάπη και να ζει σαν να
ήταν η κάθε μέρα η τελευταία. Θα πρέπει να διατηρήσει το σύνδεσμο με τον
πνευματικό κόσμο, με άλλα λόγια να κατευθύνει τις αναζητήσεις και τις ερωτήσεις
του προς το πνευματικό βασίλειο, από όπου και θα του δοθεί απάντηση μέσα από τις
σκέψεις του.... Ο καθένας πρέπει να λάβει τα μέτρα του έχοντας κατά νου ότι μπορεί
να φύγει σύντομα από τη ζωή. Αλλά να λάβει μέτρα μόνο αναφορικά με την
πνευματική συνέχιση της ζωής του και όχι για τα εγκόσμια πράγματα, γιατί ο κόσμος
δεν θα υπάρχει για πολύ ακόμη, οπότε οποιαδήποτε φροντίδα για την καλοπέρασή
του ή για να αποκτήσει επίγεια πράγματα είναι μάταιη.... Γιατί το τέλος πλησιάζει....
Το αν πρέπει τώρα να περιμένει κανείς το μέλλον περισσότερο ή λιγότερο
γρήγορα δεν έχει καμία σημασία, δεδομένου ότι η κάθε μέρα είναι σημαντική, ώστε
δεν πρέπει να την αντιμετωπίζει κανείς επιπόλαια. Κανείς δεν πρέπει να αναβάλλει
για αύριο αυτό που μπορεί να κάνει σήμερα, γιατί δεν ξέρει εάν θα ζήσει το τέλος,
που είναι κοντά έτσι και αλλιώς.
Για αυτόν το λόγο σας προειδοποιεί και σας επισημαίνει τον κίνδυνο από πολύ
πρωτύτερα ο Θεός, για να μη σας αιφνιδιάσει το τέλος όταν έρθει, και ώστε να μη
σας βρει εντελώς απροετοίμαστους, με αποτέλεσμα να το φοβάστε και να το τρέμετε.
Γιατί ο Θεός θέλει να σας σώσει και θέλει να σας προφυλάξει από το να
ξαναπεράσετε από τη γη. Θέλει να σας βοηθήσει για να μην είσαστε από εκείνους οι
οποίοι θα καταδικαστούν στο τέλος, γιατί θα ανήκουν στο Σατανά αφού θα έχουν
γίνει εντελώς άκαρδοι.
Αυτός είναι ο λόγος που σας στέλνει εκ των προτέρων τους απεσταλμένους Του
και σας πληροφορεί γι’ αυτά που σας περιμένουν. Ο Θεός δεν σας αφήνει
απροειδοποίητους, δεν σταματάει να σας μιλάει μέσω των αγγελιοφόρων Του και σας
παροτρύνει να σκεφθείτε την ψυχή σας, γιατί δείχνοντάς σας πόσο προσωρινά είναι
τα επίγεια πράγματα, σας βοηθάει να αποκολληθείτε από την ύλη.
Σας προσφέρει από κοντά το Λόγο Του, διαφωτίζοντάς σας έτσι για το θέμα της
αμαρτίας και τις επιπτώσεις της, για τα επακόλουθα που έχει μια κακή θέληση και μια
ζωή χωρίς αγάπη.... Ταυτόχρονα σας διδάσκει τι ευλογία σημαίνει μια θέληση που
επενδύεται σωστά, ποιος είναι ο τελικός σας στόχος, καθώς και τις χάρες της αιώνιας
ζωής.... Πρόθεσή Του είναι να σας τραβήξει προς το πνευματικό βασίλειο, όπου
υπάρχει φως και μακαριότητα, γι’ αυτό το λόγο σας μεταδίδει με το Λόγο Του τη
Γνώση. Αλλά εξαρτάται από σας τους ίδιους εάν θα αξιοποιήσετε την όλο αγάπη,
φροντίδα Του και θα ζήσετε και εσείς με αγάπη....
Εντούτοις το τέλος θα έρθει αμετάκλητα, γι’ αυτό μακάριος είναι όποιος
προετοιμάζεται για τούτο, όποιος αδιαφορεί για τον κόσμο και προσπαθεί να
κατακτήσει μόνο το πνευματικό βασίλειο.... Γιατί ένας τέτοιος άνθρωπος δεν θα
χρειασθεί να φοβάται το τέλος, αφού τη ζωή του θα τη συνεχίσει στην αιωνιότητα
μέσα στο Φως και την Ευδαιμονία....
Αμήν
Αρ. 4472

24.10.1948
Η κατάργηση των φυσικών νόμων

Θα πρέπει να διδαχθείτε από Μένα εάν θέλετε να βρείτε την Αλήθεια, επομένως
θα πρέπει και να Με ακούσετε όταν θέλω να σας μιλήσω. Έχω πάντα τη θέληση να
σας μιλήσω προκειμένου να σας διαφωτίσω, γιατί όλοι σας κάνετε ακόμη τεράστια
λάθη και χρειάζεστε πολλή διαφώτιση σε πολλά θέματα. Ο προαιώνιος Νομοθέτης
έχει αναμφισβήτητα την ελευθερία και να ανατρέψει τους νόμους, εάν αυτό προωθεί
το προαιώνιο σχέδιο Του για τη σωτηρία σας, εάν δηλαδή με αυτό τον τρόπο μπορούν
να κερδηθούν ορισμένες ψυχές για την αιωνιότητα. Εντούτοις σπανίως κάνω χρήση
αυτού του δικαιώματος Μου, γιατί η Σοφία Μου γνωρίζει από αιώνων το πόσο
ευνοϊκά επιδρούν οι νόμοι Μου στις ψυχές των ανθρώπων με τον απώτερο στόχο να
κερδηθούν για το Βασίλειο Μου, ώστε επομένως δεν έχω κανένα λόγο να τους
αναιρέσω.
Ωστόσο στην τελευταία εποχή πριν το τέλος θα αναιρέσω κάποιους νόμους....
όπως έχω ήδη προαγγείλει μέσω των προφητών ότι θα σαλευτούν οι δυνάμεις του
ουρανού προκειμένου οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν ότι είναι η εποχή του τέλους
από τα σημάδια που θα βλέπουν.... Σ’ αυτή την εποχή θα ζήσετε πράγματα τα οποία
φυσιολογικά είναι αδύνατα και είναι μια απόδειξη για τους ερευνητές και τους
επιστήμονες ότι Εγώ κυβερνώ τη φύση και ότι ανάλογα με την κρίση Μου μπορώ ν’
αφήσω να προκύψουν και αφύσικα φαινόμενα.
Αλλά την ίδια περίοδο την εκμεταλλεύεται επίσης και ο αντίπαλος Μου,
χρησιμοποιώντας και αυτός τη δύναμή του και κάνοντας ομοίως θαύματα, τα οποία
όμως είναι εντελώς διαφορετικής μορφής. Γιατί πρόθεσή του είναι να κάνει τους
ανθρώπους να απομακρυνθούν από Μένα, οπότε προσπαθεί να εμφανισθεί σαν να
είναι το ίδιο δυνατός και ισχυρός με Μένα.... Κι εσείς οι άνθρωποι είσαστε τότε
έρμαιο στα χέρια του, εαν δεν έχετε ήδη γνώση για Μένα και το προαιώνιο σχέδιό
Μου....
Ο Σατανάς θα προσπαθεί πάντα να επηρεάσει τις σκέψεις σας ώστε να στραφείτε
μακριά από Μένα. Θέλει να σβήσει κάθε γνώση που έχετε για Μένα γιατί πρόθεσή
του είναι να κυριαρχεί μόνον αυτός επάνω σας, αλλά σκοπός του δεν είναι να σας
ωφελήσει, αλλά να σας καταστρέψει. Κι έτσι και το επέτρεπα αυτό, θα ήσασταν όλοι
χαμένοι.
Ωστόσο εγώ δεν περιορίζω με κανέναν τρόπο την εξουσία του, παρά σας αφήνω
ελεύθερους να του δώσετε ή όχι αυτή την εξουσία, ή αν θα του την αρνηθείτε και θα
’ρθετε μαζί Μου. Δηλαδή παλεύω και Εγώ για να σας κερδίσω, όμως με όπλο την
Αλήθεια. Εγώ σας φέρνω το Φως και σας αφήνω να διαλέξετε μόνοι σας μετά το
δρόμο που θέλετε να πάρετε, ωστόσο το δρόμο αυτό σας τον φωτίζω, γιατί δεν θέλω
να βαδίζετε στο σκοτάδι και να μην μπορείτε να βρείτε τη σωστή κατεύθυνση.
Αλλά και ο αντίπαλός Μου ανάβει κάποια φώτα, όμως δεν είναι παρά ψεύτικα
φώτα, τα οποία σας τυφλώνουν και σας ρίχνουν σε ακόμη μεγαλύτερο σκοτάδι, έτσι
ώστε διατρέχετε μεγάλο κίνδυνο να χάσετε το σωστό δρόμο και να πέσετε στον
γκρεμό. Αντίθετα η Αλήθεια φέγγει δυνατά και με διαύγεια και αυτή την Αλήθεια
θέλω να σας δώσω, γι’ αυτό θέλω να σας μιλήσω και εσείς πρέπει να Με ακούσετε.
Άμα γνωρίζετε την Αλήθεια, δεν πρόκειται ποτέ να παραχωρήσετε δικαιώματα πάνω
σας στον αντίπαλο Μου, γιατί τότε τον βλέπετε ολόγυμνο και ξέρετε το ποιόν του, τα
ποταπά του σχέδια και τι σας περιμένει στην αιωνιότητα, έτσι και του υποταχθείτε.
Τότε θα τον αποφύγετε και θα καταφύγετε στα χέρια Μου, γιατί η Αλήθεια σας
φανερώνει μεταξύ άλλων το Είναι Μου, που είναι μόνο Αγάπη προς όλα τα πλάσματά
Μου....
Δεν πρόκειται ουδέποτε να επιτρέψω να σας εμποδίσουν εντελώς να έχετε
οποιαδήποτε γνώση για τον προορισμό σας ούτε ποτέ θα σας αφήσω αμαχητί στα
χέρια του αντιπάλου Μου. Και δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να αναρριχηθεί στην
εξουσία, επειδή θα μπορεί να σας καθυποτάξει ολοκληρωτικά και να σας αποσπάσει
με τη βία από μένα.

Εντούτοις δεν πρόκειται να σας κατευθύνω με τη βία, θα είσαστε πάντα ελεύθεροι
να διδαχθείτε από Μένα, να αποδεχθείτε τη Διδασκαλία Μου και να οδηγηθείτε έτσι
στη σωστή Γνώση. Αλλά αν Με ακούτε, θα ξεφεύγετε από την εξουσία του, γιατί
ούτε και αυτός μπορεί να σας εξαναγκάσει, εκείνο όμως που μπορεί, είναι να σας
κάνει υποχείριά του, εάν εσείς δεν του προβάλλετε αντίσταση. Και για να
αντισταθείτε σε αυτόν, θέλω να σας δώσω την καθαρή Αλήθεια, γιατί αυτή σας
μεταδίδει δύναμη και ενισχύει τη θέλησή σας να στραφείτε σε Μένα και να ξεφύγετε
από κείνον....
Είναι μεγάλη επομένως η εξουσία του Σατανά και στα τέλη των καιρών θα ζήσετε
καταστάσεις που θα σας αποδείξουν τη δύναμή του. Όμως η εξουσία του δεν
περιλαμβάνει τα δημιουργήματα τα οποία φέρουν μέσα τους τα δεσμευμένα
πνευματικά στοιχεία. Μπορεί δηλαδή ο Σατανάς να επιδρά πάνω στους ανθρώπους με
το να προσπαθεί να επηρεάσει τη θέλησή τους και θα υπάρξουν πολλοί που θα
καταφέρουν να πραγματοποιήσουν εντελώς ασυνήθιστα πράγματα με τη δική του
υποστήριξη. Αλλά η δύναμή του ισχύει μόνο πάνω στους ανθρώπους. Για το λόγο
αυτό λοιπόν θα παρουσιασθώ και Εγώ εντελώς εξαιρετικά στο τέλος, προκειμένου να
δράσω ενάντια στην εξουσία του, με το να δώσω δηλαδή στους ανθρώπους μια
απόδειξη της ύπαρξής Μου, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να
αναγκασθούν να Με πιστέψουν. Γι’ αυτό θα επέμβω ολοφάνερα στους νόμους της
φύσης....
Πρόκειται να ακυρώσω μεν φυσικούς νόμους, αλλά το αναγγέλλω εκ των
προτέρων, όπως είχα κάνει πάντα, προκειμένου να αποδείξω στους ανθρώπους την
Αλήθεια των Λόγων Μου και να τους αποκαλυφθώ ως Δημιουργός και Κυβερνήτης,
ως παντοδύναμος Θεός, ώστε να πιστέψουν και να ξέρουν ότι η εποχή του τέλους έχει
πια έρθει. Γι’ αυτό προαναγγέλλω τον ερχομό Μου και όταν έρθει η ώρα θα κάνω την
εμφάνισή Μου. Ό,τι δεν έχει ειδωθεί ποτέ μέχρι τώρα, θα βγει στο φως της ημέρας,
ό,τι ήταν εντελώς αδύνατο, θα γίνει χάρη στο θέλημά Μου δυνατό και η επιστήμη θα
βρίσκεται αντιμέτωπη με αινίγματα που δεν μπορεί να λύσει. Το τι σημαίνει ότι θα
θέσω εκτός ισχύος τους νόμους της φύσης, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το
φανταστεί, γιατί ποτέ κανείς ως τώρα δεν έχει ξαναζήσει κάτι τέτοιο.
Ωστόσο και αυτό αποτελεί μέρος του προαιώνιου σχεδίου Μου, να αντιταχθεί
δηλαδή η Εξουσία και η Δύναμή Μου με την εξουσία του Σατανά την τελευταία
εποχή, ώστε να μπορούν ελεύθερα τότε οι άνθρωποι να αποφασίσουν σε ποια εξουσία
θέλουν να υπόκεινται. Γιατί θα βρεθούν για άλλη μια φορά αντιμέτωπες ανθρώπινες
δυνάμεις με ανεξήγητες υπερφυσικές δυνάμεις.... Οι πρώτες προκαλούν καταστροφές,
οι οποίες είναι έργο του Σατανά, αφού προέρχονται από το μίσος, την απονιά, τη
πλεονεξία και όλες τις κακές ροπές. Ενώ οι δικές Μου ενέργειες δεν είναι δυνατόν να
αναχθούν σε έναν ανθρώπινο παράγοντα, άρα αναγκαστικά η αιτία τους δεν μπορεί
να είναι ανθρώπινες δυνάμεις, πράγμα που για τους πιστούς θα είναι μια ορατή
απόδειξη ότι έχει έρθει το τέλος....
Όποιος λοιπόν έχει διδαχθεί εκ των προτέρων την Αλήθεια, θα έχει μεγαλύτερη
ευκολία να πιστέψει. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να προσφύγετε σε Μένα, για να
ζητήσετε την Αλήθεια από Μένα και να τη δεχθείτε είτε θα σας τη δώσω απευθείας ή
μέσω των απεσταλμένων Μου....
Αμήν
Αρ. 1081

4.9.1939

Ένας σχηματισμός νεφών θα αναπαριστάνει το πάθος του Χριστού

Ένα ορατό σημείο θα σας δώσει ο Θεός, ο Κύριος του ουρανού και της γης, που
θα πιστοποιήσει τη δύναμη και τη δόξα Του. Το σημάδι αυτό είναι από αιώνων
καθορισμένο και θα εμφανιστεί τόσο φανερά στα μάτια σας, που θα μείνετε άναυδοι
παρατηρώντας αυτό το σχήμα που δημιούργησε η θειική παντοδυναμία και αγάπη.
Χωρίς οντότητα φαντάζεσθε τα σύννεφα στον ουρανό και όμως κρύβουν την ίδια
ζωή μέσα τους που συνιστά και το δικό σας είναι. Και ο Θεός κατευθύνει αυτή τη
ζωή κατά το θέλημά Του και κατά τις σοφές προθέσεις του, δίνοντας τέτοια μορφή
στους σχηματισμούς των νεφών, που θα παριστάνουν ευδιάκριτα το πάθος και το
θάνατο του Κυρίου πάνω στο σταυρό. Και τότε θα αναγνωρίσετε στο σταυρό εκείνον
που ο κόσμος θέλει να αρνηθεί. Θα μείνετε τότε απολιθωμένοι από τον τρόμο ή
αντίθετα θα δοξολογείτε, ανάλογα με το αν Τον αρνείσθε ή αν Τον κλείνετε μέσα
στην καρδιά σας. Όσοι νιώθουν το δεύτερο, θα σταθούν με αίσθημα λατρείας, ενώ
όσοι βρίσκονται μακριά από τον Ιησού Χριστό θα προσπαθήσουν να αγνοήσουν
αυτήν την εικόνα.
Κι αυτό είναι θέλημα του Θεού, γιατί θέλει να δώσει στους ανθρώπους άλλο ένα
δείγμα του Ελέους και της Αγάπης Του, επειδή έτσι διευκολύνονται να πιστέψουν, να
επαναποκτήσουν δηλαδή την πίστη στο Ιησού Χριστό ως Λυτρωτή του κόσμου,
εφόσον την έχουν χάσει ή στην άλλη περίπτωση, η πίστη τους να δυναμώσει τόσο
που να γίνει ακράδαντη…. Ωστόσο η ανθρωπότητα θα προσπαθήσει πάλι να
αμφισβητήσει και αυτό το θαύμα της θείας αγάπης. Θα το ερμηνεύσει σαν ένα
φαινόμενο που προέκυψε τυχαία, χωρίς καμία σημασία, γιατί θέλει να εκμηδενίσει τη
θεία θέληση.
Αλλά σε πείσμα κάθε ανθρώπινης ερμηνείας, η μορφή στον ουρανό θα μείνει
απαράλλακτη για να μπορεί να τη δει όλος ο κόσμος. Το αποτέλεσμα θα είναι να
μπουν σε σκέψεις και να αναρωτηθούν άνθρωποι που η νοοτροπία τους τους
απαγορεύει κανονικά να θεωρήσουν αξιόπιστο οποιοδήποτε μυστικιστικό φαινόμενο.
Έχει έρθει η εποχή όπου μπορούν να παρουσιασθούν στους ανθρώπους εντελώς
ασυνήθιστα φαινόμενα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αναγκαστικά θα το πιστέψουν.
Γιατί η ανθρωπότητα έχει γίνει εντελώς ψυχρά ορθολογιστική στη σκέψη της. Γι’
αυτό, το οποιοδήποτε φαινόμενο, όσο παράδοξο και αν είναι, το ερμηνεύει
επιστημονικά, δηλαδή με τη λογική, με αποτέλεσμα να αρνείται την οποιαδήποτε
πνευματική δράση ανεξερεύνητων δυνάμεων.
Γι’ αυτόν το λόγο τέτοια φαινόμενα δεν βάζουν σε κίνδυνο την ελεύθερη
βούληση του ανθρώπου. Αντίθετα είναι πολύ πιο πιθανό ότι πιο εύκολα θα πιστέψουν
αυτήν την επιστημονική εξήγηση, παρά ότι το φαινόμενο αυτό είναι ένα σημείο από
ψηλά. Πάλι θα είναι μόνο οι αναζητητές του Θεού, οι άνθρωποι που ζουν με αγάπη,
που θα αναγνωρίσουν την εμφανή δράση της αιώνιας Θεότητας, και θα είναι πάλι ένα
χάρισμα και μια απόδειξη της θείας αγάπης στους ανθρώπους, την οποία όμως
ελάχιστοι θα την αναγνωρίσουν σαν τέτοια.
Ο Κύριος καταλύει για ένα σύντομο διάστημα τους νόμους της φύσης και αυτό
ακριβώς το γεγονός θα έπρεπε να βάλει τους ερευνητές σε σκέψεις. Όμως όπου δεν
υπάρχει η θέληση να αναγνωρίσει κανείς την καθαρή Αλήθεια, μπορεί ακόμη και τα
άστρα ν' αλλάξουν τη συνήθη πορεία τους και οι ήλιοι να χάσουν τη λάμψη τους,
αλλά ούτε και μ' αυτό δεν θα μαλάκωνε η σκληρότητα της θέλησης του ανθρώπου.
Αντίθετα μάλιστα τόσο πιο επίμονα θα επιδίωκε να ερευνήσει τους νόμους της φύσης
και τελικά θα απομακρυνόταν όλο πιο πολύ από τη σωστή Γνώση.
Για το λόγο αυτό, το σημάδι, όσο ασυνήθιστο και αν είναι, αποτελεί σίγουρα μια
άμεση χάρη, αλλά μόνον για εκείνον που η ψυχή του αντιλαμβάνεται ότι το
φαινόμενο αυτό πρόκειται για ένα θαύμα ή αρχίζει να κάνει κάποιους συλλογισμούς.
Αυτήν τη χάρη την αφήνει όμως ανεκμετάλλευτη, όποιος κοιτάζει χωρίς ψυχή την
εικόνα που παρουσιάζει ο ουρανός, χωρίς να μπαίνει στον κόπο να καταλήξει σε
κάποιο συμπέρασμα, γιατί για εκείνον το φαινόμενο αυτό παραμένει απλά ένα πολύ
παράξενο σχήμα που δημιουργήθηκε από τα καπρίτσια της τύχης. Ένας τέτοιος

άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει ακόμη, επειδή η καρδιά του δεν είναι ακόμη
δραστήρια στην αγάπη, επομένως ούτε μπορεί να προσλάβει βαθύτερες σοφίες.
Αμήν
Αρ. 5004

21.11.1950
Ένας βράχος θα κλονισθεί...

Η ανθρωπότητα θα βιώσει ένα μεγάλο πνευματικό τράνταγμα για να της δοθεί η
δυνατότητα να συνειδητοποιήσει μία πλάνη την οποία μέχρι τώρα πίστευε σαν
αλήθεια. Θα θυμίσω με έναν ολοφάνερο τρόπο στους ανθρώπους το Λόγο Μου,
κάνοντας να κλονισθεί ένας βράχος, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν από μόνοι
τους, τι θέλουν να απορρίψουν, το Λόγο Μου ή αυτό το οικοδόμημα που στηρίχθηκε
πάνω σε αυτό το Λόγο.
Θα κάνω το βράχο να κλονισθεί και όταν ταρακουνηθούν τα θεμέλια, θα
καταρρεύσει ολόκληρο το κτίσμα, με άλλα λόγια οι άνθρωποι δεν θα νιώθουν πια
δέσμιοι, παρά θα σκέφτονται και θα ενεργούν ελεύθερα κατά το πώς κρίνουν οι ίδιοι.
Δεν θα φοβούνται πλέον την εξουσία εκείνη πίσω από την οποία νομίζουν ότι
βρίσκεται ο Θεός, διότι τώρα πλέον θα αναγνωρίσουν ότι είμαι ισχυρότερος από αυτή
την εξουσία και ότι δεν στέκομαι στο πλευρό της.
Βέβαια αυτό θα σημάνει ένα τεράστιο χάος από πνευματική άποψη. Στην αρχή η
πλάνη θα επιχειρήσει να επανέλθει δριμύτερη, όμως η αλήθεια θα φωτίσει σαν
αστραπή τις ψεύτικες διδασκαλίες που δεν θα αντέξουν στο διαπεραστικό φως της.
Γιατί τότε θα εμφανιστούν παντού άνθρωποι που θα διαλαλούν την αλήθεια και θα
μεταδίδουν το φως και όλοι θα τους ακούνε, παρόλο που οι οπαδοί αυτής της
εξουσίας που έχει καταρρεύσει θα τους αντιμετωπίζουν με μεγάλη εχθρικότητα.
Σας αποκαλύπτω τι πρόκειται να συμβεί και μπορείτε να το περιμένετε να συμβεί
σύντομα. Όμως όλα χρειάζονται τον καιρό τους για να γίνουν. Και αυτό το συμβάν
επίσης υποδεικνύει το επικείμενο τέλος, διότι οραματιστές και προφήτες έχουν
προαγγείλει το τέλος μιας μεγάλης πόλης.
Πρόκειται για ένα γεγονός που θα συνταράξει όλον τον κόσμο, το οποίο ωστόσο
έχει πνευματικά αίτια και ο σκοπός του είναι να φέρει ένα πνευματικό αποτέλεσμα.
Σκοπός του είναι να δώσει στα μάτια του κόσμου μαρτυρία για Μένα, που όντας η
Αιώνια Αλήθεια, δεν μπορώ ποτέ να ανεχθώ την αναλήθεια και τη καταπολεμώ όταν
έχει έρθει ο καιρός γι’ αυτό.
Αμήν
Αρ. 8338

25.11.1962
Ο Θεός πραγματώνει το λυτρωτικό του σχέδιο

Τίποτα δεν θα Με εμποδίσει να πραγματώσω το προαιώνιο σχέδιο που έχω
καταστρώσει για τη λύτρωση σας. Γιατί η Αγάπη και η Σοφία Μου έχουν
αναγνωρίσει εδώ και αιωνιότητες πότε θα έχει έρθει ο καιρός όπου θα πρέπει να
φανερώσω την Παντοδυναμία Μου και χάρη στην Παντοδυναμία Μου αυτή να φέρω
συγκεκριμένες μεταβολές επάνω σε αυτό το δημιούργημά Μου που λέγεται γη. Αυτά
τα χρονικά πλαίσια θα τα τηρήσω, διότι πάντα φέρνω σε πέρας ο,τιδήποτε έχω
αναγνωρίσει σαν αναγκαίο να γίνει. Επιπλέον, η πνευματική κατάπτωση της
ανθρωπότητας επιβάλλει αυτή τη μεταβολή, γιατί σύντομα θα έχει φθάσει στο

απροχώρητο. Γι’ αυτό δεν είναι πια μακριά αυτή η ημέρα, η οποία έχει
προκαθορισθεί από αιώνων. Το μόνο που απομένει, είναι να παραχθεί η μεγαλύτερη
δυνατή βοήθεια στους ανθρώπους, ώστε να μπορέσουν να σωθούν όσοι την
αποδέχονται.
Ας μην πιστεύσει κανείς όμως πώς μπορεί να Με πείσει να εγκαταλείψω το
προαιώνιο σχέδιο Μου, μολονότι πάντα εισακούω τις προσευχές που έρχονται από
την καρδιά σας, όπως το έχω υποσχεθεί. Ωστόσο δεν πρέπει να προσεύχεσθε να
αποτραπεί η τελευταία Κρίση, διότι αυτή η πράξη είναι καθαρά μια πράξη αγάπης
από την πλευρά Μου και δεν σας επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να Με εμποδίσετε
να εκδηλώσω την Αγάπη Μου. Διότι Εγώ γνωρίζω ότι είναι απαραίτητη μία
ολοκληρωτική μεταβολή, τόσο για σας τους ανθρώπους, όσο και για όλο το
πνευματικό στοιχείο που βρίσκεται ακόμη δέσμιο μέσα στα δημιουργήματα, το οποίο
έχει χρέος να ανέλθει υψηλότερα. Εάν λοιπόν προσεύχεσθε να αποτρέψω την
Κρίση, το κάνετε μόνο από φιλαυτία, επειδή δεν θέλετε να χάσετε την επίγεια ζωή
σας και τα γήινα υπάρχοντά σας.
Εάν όμως η αγάπη σας έχει το σωστό προσανατολισμό, ώστε να είναι αφιερωμένη
σ’ Εμένα και στο διπλανό σας, τότε το πνεύμα σας είναι ήδη τόσο φωτισμένο, ώστε
μπορείτε να αναγνωρίσετε πως η τελευταία Κρίση αποτελεί μία πράξη αγάπης από
πλευράς Μου. Τότε αναγνωρίζετε από μόνοι σας τον πνευματικό ξεπεσμό των
ανθρώπων και συνειδητοποιείτε πως πρέπει να φέρω μία μεταβολή προκειμένου να
σώσω ό,τι μπορεί ακόμη να σωθεί.
Πάντοτε βέβαια σας υπενθύμιζα αυτό το έσχατο τέλος, όμως ποτέ δεν σας
αποκάλυψα μία συγκεκριμένη χρονολογία και ούτε τώρα σας φανερώνω τον ακριβή
χρόνο. Μπορείτε ωστόσο να είσαστε βέβαιοι ότι σύντομα θα εκπληρωθούν οι
ειδοποιήσεις Μου, ότι δηλαδή δεν σας μένει πλέον πολύς χρόνος ως αυτό το τέλος
αυτής της γης, το οποίο επίκειται πολύ σύντομα.
Κι όταν προσεύχεστε, να παρακαλείτε μόνο να συνειδητοποιηθούν όσο το δυνατό
πιο πολλοί άνθρωποι και να πάρουν το δρόμο προς το σταυρό, ώστε η ώρα του
τέλους να μη σημαίνει γι’ αυτούς τον αφανισμό, αλλά τη μακαριότητα. Προσπαθείστε
να κάνετε κατανοητές τις εντολές της αγάπης σε όλους τους ανθρώπους,
προσπαθείστε να τους παροτρύνετε να μεταμορφώσουν και αυτοί την εγωιστική τους
αγάπη σε ανιδιοτελή αγάπη για τον πλησίον. Κι αυτή θα είναι αληθινά η καλύτερη
προσευχή, όταν προσεύχεστε ζητώντας βοήθεια για τους συνανθρώπους σας που δεν
έχουν φθάσει ακόμη στη συνειδητότητα.
Αλλά μην πιστεύετε ότι μπορείτε με οργανωμένες προσευχές να Με αποτρέψετε
από το να εκτελέσω το σχέδιο Μου για την τελείωσή σας, διότι κάτι τέτοιο κάθε άλλο
παρά πράξη ευσπλαχνίας θα ήταν. Αντίθετα, ο αντίμαχος Μου θα αποκτούσε με αυτό
τον τρόπο ακόμη περισσότερη ακολουθία και ακόμη και οι δικοί Μου θα κινδύνευαν
να τους σπρώξει στην καταστροφή τους. Πιστέψετε ότι η Αγάπη και η Σοφία Μου
θέλουν πάντα το καλύτερο για τα πλάσματά Μου. Έτσι και αυτή η τελευταία κρίση
δεν αποτελεί μία τιμωρία από πλευράς Μου, παρά μόνο θα κριθούν όσοι έχουν
ξεφύγει εντελώς από την Τάξη. Θέλω να επαναφέρω την Τάξη την οποία έχει
ανατρέψει η ανθρώπινη θέληση με τον επηρεασμό από τον αντίμαχο Μου, με
αποτέλεσμα να κινδυνεύει επίσης και η διαδικασία της επιστροφής των πλασμάτων
Μου σ’ Εμένα. Κι αυτό το σχέδιο Μου για τη σωτηρία και την τελείωσή σας
σκοπεύει αποκλειστικά στην επαναφορά των πεσμένων όντων κοντά Μου.
Από σας τους ανθρώπους σας λείπει η ολοκληρωμένη εποπτεία, η σωστή γνώση,
ούτε ξέρετε επίσης, πόσο βαθιά έχει βυθισθεί πια η ανθρωπότητα και ότι γι’ αυτό το
λόγο έχει έρθει η ώρα όπου θα πρέπει να σταματήσει η πτώση της, όπου θα πρέπει να
αποσπασθούν οι ψυχές από την κυριαρχία του αντιμάχου Μου. Θα πρέπει να
εγκλεισθούν πάλι μέσα στην ύλη, ώστε να έχουν πάλι τη δυνατότητα να πάρουν το
δρόμο της επιστροφής τους σ’ Εμένα. Γιατί στην τωρινή επίγεια ζωή τους έχασαν

αυτή τη δυνατότητα, αφού δεν την εκμεταλλεύθηκαν σωστά, με αποτέλεσμα να είναι
πάλι δυστυχισμένοι κι αυτό αποκλειστικά από δική τους ευθύνη.
Αλλά έτσι ο αντίμαχος Μου δεν διατηρεί την εξουσία που έχει επάνω τους,
πράγμα που είναι ήδη πολύ θετικό για τα έκπτωτα πνευματικά στοιχεία, τα οποία
πρέπει πάλι διαλυμένα στα εξ ων συνετέθησαν, να περάσουν μέσα από τα
δημιουργήματα της Νέας Γης.
Οι άνθρωποι δεν ξέρετε ότι το μοναδικό κίνητρο Μου είναι πάντοτε η αγάπη για
το λόγο ότι ο προορισμός σας είναι κάποτε να γίνετε όλοι δικοί Μου. Εσείς βλέπετε
όμως σ’ Εμένα αποκλειστικά έναν Θεό τιμωρό. Όμως αυτή την «τιμωρία» την έχετε
δημιουργήσει μόνοι σας, από μόνοι σας αποκτήσατε αυτή τη μοίρα, με τη ροπή σας
προς την ύλη, η οποία σας έχει διαβρώσει. Γιατί η ύλη ανήκει στον αντίμαχο Μου,
επομένως υποταχθήκατε εθελοντικά πάλι στην κυριαρχία του. Κι αυτός θα σας
κρατήσει υποτελείς του μέχρι να σας αποσπάσω πάλι Εγώ ο ίδιος από την εξουσία
του. Αυτό συμβαίνει με τον εγκλεισμό μέσα στη συμπαγή ύλη, που είναι όμως
ταυτόχρονα η αρχή για να ανέλθετε πάλι από τα βάθη στα ύψη.
Όλα αυτά σας έχουν ειπωθεί επανειλημμένα, επομένως προετοιμαστείτε για το
τέλος αυτής της γης και κάντε όλα τα δυνατά για να αποδεσμευτείτε από αυτόν που
θέλει να σας καταστρέψει. Ελάτε σ’ Εμένα και αληθινά, θα σας βοηθήσω να του
αντισταθείτε. Και τότε δεν θα χρειάζεται να φοβάστε το τέλος, το οποίο θα έρθει
αμετάκλητα, όπως σας το έχω προαναγγείλει».
Αμήν
24-25.5.1951

Αρ. 5136
Η εξουσία του Σατανά

Έχει μεγάλη εξουσία αυτός που θέλει την καταστροφή σας όμως την εξουσία
αυτήν την έχει μόνον όταν εσείς οι ίδιοι του την παραχωρείτε. Γιατί άμα του φέρετε
αντίσταση και στρέφεστε σε Μένα, τότε σας ακτινοβολεί το Φως της Αγάπης Μου, το
οποίο τον εξουδετερώνει εντελώς. Γιατί την αγάπη δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει.
Η αγάπη θα τον νικήσει κάποτε άλλωστε, όταν θα έρθει ο καιρός του. Ο Σατανάς
προσπαθεί πραγματικά ασταμάτητα να τραβήξει στην τροχιά του τα πλάσματα που
προήλθαν μεν από τη θέλησή του, αλλά με τη δική Μου Δύναμη, με σκοπό να τα
κάνει για πάντα υποτελή του. Για το λόγο αυτό θα πιέσει ως τα άκρα όποιον φοβάται
ότι μπορεί να του διαφύγει, επειδή αποκόβεται απ' αυτόν εκούσια και τείνει προς
Εμένα, με σκοπό να ενωθεί για πάντα μαζί Μου.
Δεν διστάζει μπροστά σε κανένα μέσον προκειμένου να επηρεάσει αυτά τα
πνεύματα και θα σκορπίσει τη σύγχυση οπουδήποτε έχει τη δυνατότητα. Θα εισχωρεί
πάντα εκεί όπου συνευρίσκονται οι δικοί Μου και θα προσπαθεί να παρέμβει στις
σκέψεις τους με σκοπό να τους υποβάλλει τη δική του θέληση, μολονότι γνωρίζει ότι
έχει χάσει την εξουσία πάνω τους.
Παρ’ όλα αυτά εξακολουθεί να Με αντιμετωπίζει σαν εχθρός, επειδή η
ματαιοδοξία του είναι τόσο τεράστια και είναι τόσο αποτυφλωμένος ώστε να νομίζει
ότι η δύναμή του είναι ακατανίκητη. Όμως γνωρίζει ότι η αγάπη είναι το μόνο όπλο
στο οποίο είναι τρωτός και γι’ αυτό την αποφεύγει όπου τη βρίσκει μπροστά του ενώ
υποθάλπει την αστοργία, οποτεδήποτε του προσφέρεται η παραμικρή δυνατότητα. Το
νιώθει ότι η εξουσία του μειώνεται και παρ’ όλα αυτά δεν θέλει να χάσει τη μάχη. Για
το λόγο αυτό κανείς μπορεί ως επί το πλείστον να διακρίνει τη δράση του, δεδομένου
ότι χρησιμοποιεί πάντα τέτοια μέσα ώστε να προκύπτει εχθρότητα μεταξύ ανθρώπων
οι οποίοι έχουν καλές σχέσεις ή που προκαλούν σύγχυση όπου προηγούμενα
επικρατούσε καθαρότητα σκέψης. Αλλά η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στους ίδιους
τους ανθρώπους, γιατί με τα μικρά δείγματα αστοργίας από μεριάς τους, απλώνουν

ένα δάχτυλο στο Σατανά από το οποίο πιάνεται και προσπαθεί να αρπάξει όλο το
χέρι, με την έννοια ότι τους ωθεί σε όλο πιο άστοργες πράξεις.
Έχει όντως μεγάλη εξουσία όμως μόνον εκεί όπου του την παραχωρούν.... γιατί
εσείς οι άνθρωποι δεν χρησιμοποιείτε εκείνο το όπλο που τον κάνει ανίσχυρο, γιατί
έχετε πολύ λίγη αγάπη στη ζωή σας.... γιατί η φιλαυτία παραείναι μεγάλη μέσα σας
και του προσφέρει ένα καλοδεχούμενο πάτημα. Τότε δεν μπορείτε να τον
αναγνωρίσετε όταν παρουσιάζεται στο δρόμο σας, γιατί τότε τα μάτια σας δεν
βλέπουν καλά, οπότε τον βλέπετε σαν φίλο και του χαρίζετε την εμπιστοσύνη σας.
Όμως φίλος σας δεν είναι, για όσο παραμένει αντίπαλος Μου.... Και παραμένει
αντίπαλος Μου, για όσο δεν έχει καθόλου αγάπη μέσα του. Μέχρι τότε θα πρέπει να
τον φοβάστε, όσο δεν έχετε και σεις οι ίδιοι αγάπη, γιατί τότε είσαστε δικοί του και
πολύ μακριά από Μένα. Αλλά έτσι και πάρει φωτιά ο σπινθήρας αγάπης που έχετε
μέσα σας, τότε λύνετε από μόνοι σας τα δεσμά, τα οποία σας κρατούν δεμένους μαζί
του, οπότε αλλάζετε κύριο, αφού συνδέεστε με Μένα και αυτός χάνει οποιαδήποτε
εξουσία έχει επάνω σας.
Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζεται να τον φοβάστε εσείς που ανήκετε σε Μένα με
τη θέλησή σας, η οποία σας ωθεί κοντά σε Μένα, ενώ αυτόν τον απωθεί. Τότε πλέον
δεν μπορεί πια να σας βλάψει, όμως εσείς μπορείτε να τον βοηθήσετε κάνοντάς τον
να ντραπεί, με το να συμπεριλάβετε σ’ αυτούς που αγαπάτε και εκείνους που
διάκεινται εχθρικά απέναντι σας, με το να απαντάτε με αγάπη στην κακία. Γιατί σε
αυτή την περίπτωση πρέπει να αναγνωρίσει ότι έχετε φθάσει στη θέωση και στέκεστε
πάνω από αυτόν μέσα σε αστραφτερό φως και απεριόριστη δύναμη. Γιατί όποτε ένα
πλάσμα ξεφεύγει από την επιρροή του, αυτός νιώθει τη δύναμή του και το αφήνει
ελεύθερο στις σκέψεις του, δηλαδή δεν το κατατρέχει πια, επειδή όντας ενωμένο μαζί
Μου, για εκείνον είναι πλέον απρόσιτο.
Ο δρόμος προς την καρδιά του Πατέρα είναι βατός για όλους τους ανθρώπους και
τα δεσμά που την κρατούν δέσμια μπορούν να τα λύσουν όλοι οι άνθρωποι μέσω της
αγάπης, η οποία είναι ταυτοχρόνως το μέσο που λύνει και δένει τα πάντα, η αγάπη
που σας μετατρέπει σε παιδιά Μου, τα οποία απολαμβάνουν αιώνια την αμοιβαία
Αγάπη του Πατέρα και είναι γι’ αυτό αιώνια ευτυχισμένα....
Αμήν
Αρ. 3703

3.3.1946

Η επίκληση στο Θεό για βοήθεια είναι ζήτημα ζωής στην εποχή του τέλους
Από εδώ και στο εξής θα είσαστε αναγκασμένοι να παρακαλείτε μόνιμα και
συνεχώς να σας δώσω τη βοήθεια Μου, εάν δεν θέλετε να χάσετε στη μάχη της ζωής,
όταν θα δοκιμάζεστε τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Βέβαια μπορείτε να βγείτε
νικητές από αυτή τη δοκιμασία και χωρίς να επικαλεσθείτε τη βοήθειά Μου, όμως σ’
αυτήν την περίπτωση βρισκόσαστε ήδη υπό την εξουσία του αντιμάχου Μου, ο
οποίος σας δίνει τη δύναμη να ξεπεράσετε τις δυσκολίες, όμως για αντάλλαγμα
παίρνει στην κατοχή του την ψυχή σας. Το να πάρετε αυτή τη δύναμη για να
αντιμετωπίσετε τα χρόνια που έρχονται, είναι το μεγαλύτερο κακό που μπορεί να σας
συμβεί, γιατί το επακόλουθο θα είναι να χαθείτε για αιωνιότητες στο βασίλειο του
σκότους. Ανταλλάσσετε δηλαδή αυτό το σύντομο διάστημα δύναμης με μία
αιωνιότητα σε κατάσταση πλήρους αδυναμίας, όπου θα πρέπει να πληρώσετε πολύ
σκληρά γι’ αυτή σας την παράλειψη, να μην έχετε δηλαδή αποτανθεί σ’ Εμένα για
βοήθεια.
Την ερχόμενη περίοδο μπορείτε να την βαστάξετε μόνο με τη δική Μου
υποστήριξη και παροχή δύναμης χωρίς κίνδυνο για την ψυχή σας. Παρ’ όλα αυτά

εναπόκειται σε σας το εάν θέλετε να Με επικαλεσθείτε. Το μέγεθος της δυστυχίας θα
πρέπει κανονικά να σας παρακινήσει να το κάνετε, ωστόσο Εγώ δεν σας πιέζω, παρά
μόνο προσπαθώ να σας ωθήσω μέσα από τη δυστυχία να συνδεθείτε μαζί Μου, διότι
ειδαλλιώς δεν μπορώ να σας μεταβιβάσω δύναμη.
Σκληρή και μαρτυρική θα είναι η ζωή για το κάθε άτομο που δεν Με έχει
κλεισμένο στην καρδιά του. Αντίθετα, ο καθένας σας θα βρει ανακούφιση εάν
στραφεί σ’ Εμένα για βοήθεια. Γιατί η Αγάπη Μου σας βοηθάει να βαστάξετε,
βοηθάει τον καθένα που Με εμπιστεύεται με πίστη. Αλλά είναι απαραίτητο να έρθει
αυτή η περίοδος της δοκιμασίας για χάρη των ανθρώπων. Πρέπει να τους αγγίξει
όλους μία πολύ μεγάλη δυστυχία - σαν τελευταίο μέσο - προκειμένου να κερδηθούν
για Εμένα και το Βασίλειό Μου.
Θέλω να ανοίξω τις καρδιές τους για να δεχθούν το Λόγο Μου. Η μεγάλη
δυστυχία έχει αυτό το σκοπό, να ξυπνήσει μέσα τους τη δίψα για το Λόγο Μου που
παρηγορεί και φωτίζει, ώστε να καταλάβουν τα αίτια της συμφοράς τους, για να
ζυγίσουν στα σοβαρά μέσα στην καρδιά τους τα λόγια Μου και να μπορέσουν να Με
αναγνωρίσουν, εφόσον έχουν καλή προαίρεση. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές
παραπλανημένες ψυχές, οι οποίες έχουν χάσει το σωστό δρόμο, που όμως θα πρέπει
να τον ξαναβρούν με τη βοήθεια του Λόγου Μου, γιατί αυτός τους αποκαλύπτει με
κάθε πληρότητα την Αλήθεια. Αναμφισβήτητα η δυστυχία θα κάνει πολλές καρδιές
να κλείσουν απέναντι στο Λόγο Μου και βέβαια δεν μπορούν να ανοίξουν με τη βία.
Όμως θα αποβεί σε καλό του, όποιου θα βαστάξει αυτή τη δυστυχία χωρίς να
επικαλεσθεί τη βοήθεια του αντιπάλου Μου, υπό τη μορφή κακών σκέψεων και
λόγων ή φερόμενος χωρίς αγάπη στο συνάνθρωπο. Γιατί την ίδια στιγμή συνεργεί ο
αντίθεος προσφέροντάς του διάφορες διευκολύνσεις προκειμένου να τον κάνει
ολοκληρωτικά δικό του.
Μην προσπαθήσετε με άλλες πράξεις που βλάπτουν τους άλλους να βελτιώσετε
τη δική σας ζωή, βαστάξτε με υπομονή και καρτερία τη μοίρα σας και για το καθετί
απευθυνθείτε σ’ Εμένα. Γιατί Εγώ βρίσκομαι πάντα στο πλευρό σας, μόλις Μου
ζητήσετε τη βοήθειά Μου, όταν βρείτε το δρόμο που οδηγεί κοντά Μου και
υποκλινόμενοι ταπεινά μπροστά Μου, επικαλείσθε το Έλεός Μου. Ποτέ δεν αφήνω
κάποιον που Με παρακαλεί θερμά να φύγει αβοήθητος και αυτή την εμπιστοσύνη θα
πρέπει να την αποκτήσετε όλοι σας, αν θέλετε να περάσετε υποφερτά την περίοδο της
μεγάλης δυστυχίας.
Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι θα έχετε ανά πάσα στιγμή τη γεμάτη αγάπη
φροντίδα Μου, φθάνει να αφήνεστε σ’ Εμένα, φθάνει να Με αναγνωρίζετε και να μη
Με αποβάλλετε από τις σκέψεις σας. Αλλά όποιος παραλείπει να το κάνει, αυτός
αντιμετωπίζει μεγάλες ψυχολογικές δυσκολίες, από όπου μόνο η ίδια του η θέληση
μπορεί να τον βοηθήσει να ξεφύγει. Διότι οι καιροί ου μαινετοί, ο χρόνος πιέζει και
όσο ο καιρός περνάει, φαίνεται όλο πιο πολύ ότι είναι η εποχή του τέλους, αφού ο
Σατανάς πλέον δρα ολοφάνερα, παρακινώντας τους ανθρώπους σε ενέργειες
απίστευτης βαναυσότητας, οι οποίες επιφέρουν πάντα δυστυχία και δεινά στη γη.
Όπου η θέληση των ανθρώπων δεν είναι στραμμένη σ’ Εμένα, για να μπορούν να του
φέρουν αντίσταση, δηλητηριάζει τις σκέψεις τους συνεχώς.
Γι’ αυτό οι άνθρωποι οφείλουν να είναι υπερπροσεκτικοί, διότι το αιτούμενο είναι
να περάσουν μ' επιτυχία την τελευταία δοκιμασία που τους μέλλεται ζώντας στη γη.
Θα πρέπει να παρακολουθούν προσεκτικά τα φαινόμενα των καιρών, τις πράξεις των
ανθρώπων, οι οποίες κατευθύνονται εμφανώς από κάτω.
Παράλληλα όμως θα πρέπει επίσης να δίνουν προσοχή στη δράση του ουράνιου
βασιλείου και να παρακολουθούν τους αγγελιοφόρους του Λόγου Μου. Αυτοί είναι
σε θέση να τους διαφωτίσουν πλήρως γύρω από τα αίτια και το σκοπό της τελευταίας
μεγάλης δοκιμασίας καθώς και σχετικά με το προαιώνιο σχέδιο για την τελείωσή
τους, το οποίο πρέπει να ακολουθήσει την προκαθορισμένη πορεία του και όπως έχει
κρίνει σαν σκόπιμο η Σοφία Μου από αιωνιότητες. Πρέπει να προσέχουν τις

προειδοποιήσεις και τις υποδείξεις τους και τότε οι δύσκολοι καιροί θα είναι
υποφερτοί για τον καθένα ο οποίος έχει καλή θέληση και Με επικαλείται στις
επικείμενες δοκιμασίες.
Αμήν
Αρ. 754

24.1.1939
Τα τρία χρόνια της δοκιμασίας της πίστης και οι
χριστιανοί που προσεύχονται μόνο με τα χείλη....

Θα περάσουν τρία ολόκληρα χρόνια μέχρι να δοκιμασθεί στην πίστη της
ολόκληρη η χριστιανοσύνη, έτσι ώστε είτε θα πιστεύουν ακράδαντα ή θα έχουν χάσει
εντελώς την πίστη τους στον Ιησού Χριστό σαν λυτρωτή του κόσμου. Σε αυτά τα τρία
χρόνια δε θα φανεί καθαρά ένας διαχωρισμός, διότι ο κόσμος και όσοι τον
ακολουθούν θα επιχειρήσουν να επιβάλλουν την πλήρη απομάκρυνση από την πίστη,
ενώ οι άλλοι θα ενώνονται όλο και πιο πολύ μεταξύ τους, νιώθοντας όλο πιο θερμή
αφοσίωση στο Σωτήρα και Λυτρωτή τους. Ο αριθμός των τελευταίων θα είναι βέβαια
πολύ μικρότερος και γι’ αυτό θα πρέπει να βρει ακόμη μια μεγάλη συμφορά τη γη,
ώστε να σωθούν όσοι δεν είναι εντελώς δέσμιοι του Σατανά. Το μεγάλο πλήθος που
αρνείται τον Κύριο το περιμένει ένα εφιαλτικό μέλλον.
Ο Κύριος είναι χωρίς έλεος όταν δεν δίνουν σημασία στα λόγια και στις
προειδοποιήσεις Του, παρά αντίθετα τα λοιδορούν και τα ειρωνεύονται. Είναι πολύ
σημαντικό να αναγνωρίσει κανείς πως ο Θεός προσπαθεί επανειλημμένα να
πλησιάσει τους ανθρώπους με αγάπη και πραότητα, αλλά συναντάει όλο πιο σκληρές
καρδιές.... πως η επιδίωξή Του είναι σταθερά να επιτύχει την επιστροφή των
αποστατημένων παιδιών Του, αλλά αυτό δεν αναγνωρίζεται. Και έτσι μένει μόνο ένας
τρόπος για να μαλακώσουν οι καρδιές, γιατί η πιο μεγάλη ηπιότητα και επιείκεια
είναι μάταιες αφού δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν. Μόνο στη μεγάλη συμφορά και στον
κίνδυνο βρίσκουν οι άνθρωποι το δρόμο του γυρισμού προς το Δημιουργό τους.
Όμως θα πρέπει τότε να μιλήσει και η καρδιά τους, γιατί τις προσευχές που γίνονται
μόνο με τα χείλη, δεν θα τις λάβει υπ’ όψιν Του ο Κύριος. Γιατί θα συμβεί επίσης
ένας διαχωρισμός, όπου όσοι δεν γνωρίζουν πώς να προσευχηθούν στον Κύριο, την
τελευταία στιγμή μπορεί να ξεγελαστούν. Ένας βαθύς αναστεναγμός που θα έρχεται
από την καρδιά και θα απευθύνεται προς τον Πατέρα του σύμπαντος, θα αρκέσει για
να σωθεί το κάθε παιδί του από τον έσχατο κίνδυνο. Όμως όσοι δεν προσεύχονται
πνευματικά και αληθινά, θα επικαλούνται μάταια τον Θεό, γιατί η επίκλησή τους δεν
μπορεί να εισακουσθεί και γι’ αυτό δεν θα είναι πολλοί εκείνοι που έστω την
τελευταία στιγμή θ' αναγνωρίσουν ότι ανήκουν στον Κύριο, όμως για αυτούς τους
λίγους αυτό θα φέρει την ευλογία....
Αμήν
Αρ. 8743

3.2.1964
Διευκρινίσεις σχετικά με τον ερχομό του Χριστού

Θέλω να σας δώσω μία μεγάλη διαφώτιση για το πνεύμα σας, η οποία θα σας
βοηθήσει στην τελείωση της ψυχής σας. Θα σας προσφέρω την πρόσβαση σε ένα
πεδίο στο οποίο δεν θα μπορούσατε ποτέ να εισχωρήσετε χωρίς την επενέργεια του
Πνεύματος Μου. Γιατί θα σας εισάγω σε έναν κόσμο, από τον οποίο μόνο ο

πνευματικά αφυπνισμένος άνθρωπος μπορεί να έχει μία άποψη, δεδομένου ότι
προϋποτίθεται μια ορισμένη γνώση κάποιων πραγμάτων τα οποία διαφορετικά οι
άνθρωποι τα αγνοούν.
Σας έχω δώσει την υπόσχεση ότι θα επιστρέψω στη γη όταν έρθει η Ημέρα του
τέλους. Αλλά αυτή η υπόσχεση γέννησε μέσα σας τις πιο διαφορετικές αντιλήψεις
χωρίς να βρείτε όμως την ερμηνεία που ανταποκρίνεται στην Αλήθεια. Γιατί ακριβώς
αυτό το γεγονός της επιστροφής Μου στη γη - όπως και της ανύψωσης των δικών
Μου - ερμηνεύεται με τόσους διαφορετικούς τρόπους και τοποθετείται σε τόσους
διαφορετικούς χρόνους ώστε έχουν προκύψει πάρα πολλές λανθασμένες αντιλήψεις
και τις οποίες θέλω εδώ να διορθώσω.
Η επιστροφή Μου στη γη δεν θα συμβεί σωματικά ώστε το «πόδι Μου να
ακουμπήσει αυτή τη Γη», παρά θα εμφανιστώ με το πνευματικό Μου σώμα,
ακολουθούμενος από ανώτατες φωτεινές οντότητες και θα Με δουν όλοι όσοι είναι
δικοί Μου. Αλλά όποιος έχει ταχθεί με τον αντίμαχο Μου, δεν θα μπορεί ποτέ να Με
δει μέσα σε όλη Μου τη δόξα, μια και το σκοτάδι δεν έχει ποτέ τη δυνατότητα να δει
το Φως, γιατί τότε οι άνθρωποι θα έσβηναν εντελώς, επειδή δεν μπορούν να αντέξουν
το Φως που ακτινοβολείται από Εμένα. Θα έρθω έτσι λοιπόν στη γη, κρυμμένος μέσα
στα σύννεφα ακόμη και για τους δικούς Μου.
Ωστόσο αυτοί θα είναι σε θέση να αντέξουν την πληρότητα του Φωτός και θα Με
ζητωκραυγάσουν απέραντα ευτυχισμένοι όταν θα Με δουν να έρχομαι με τις στρατιές
των αγγέλων, γιατί θα τους ανοίξω τα μάτια για να το δουν. Επομένως είναι λάθος να
λέει κανείς ότι θα Με δουν όλοι όταν θα έρθω να κρίνω τους ζωντανούς και τους
νεκρούς. Διότι η «Κρίση» θα γίνει διαφορετικά, δεν πρόκειται δηλαδή το κάθε άτομο
χωριστά να δώσει λόγο σ’ Εμένα, αφού Εγώ γνωρίζω κάθε μεμονωμένη ψυχή και
ξέρω σε ποιον ανήκει. Και η τελική Κρίση πάνω σε αυτή τη γη συνίσταται στο ότι
ολόκληρη η γη αναπλάθεται και αποσυντίθενται όλα τα δημιουργήματα εξ ων
συνετέθη, ούτως ώστε να απελευθερωθούν όλα τα πνευματικά στοιχεία που είναι
φυλακισμένα μέσα τους, προκειμένου να μπορέσουν να λάβουν νέα μορφή. Γι’ αυτό
η αποσύνθεση αυτή σημαίνει το θάνατο για τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι
απέτυχαν κατά την τελευταία ευκαιρία που τους δόθηκε για να αποδείξουν τον
προσανατολισμό της θέλησής τους στη διάρκεια μιας ζωής πάνω στη γη και
υποδουλώθηκαν στον αντίπαλο Μου.
Αυτοί τότε βλέπουν το θάνατο με τα μάτια τους και δεν μπορούν να ξεφύγουν και
αυτό φέρνει τους ανθρώπους σε φρίκη και απόγνωση. Ωστόσο πριν συμβεί αυτό το
έργο της τελικής καταστροφής οι δικοί Μου θα ανυψωθούν, θα έρθω Εγώ ο Ίδιος για
να τους πάρω. Θα μπορέσουν να Με δουν όπως θα κατεβαίνω αιωρούμενος από τα
ύψη προς το μέρος τους, θ’ απλώνουν με λαχτάρα τα χέρια τους ο' Εμένα, με ιαχές
ανάτασης και φλογερή αγάπη για Μένα και Εγώ θα τους τραβήξω κοντά Μου, θα
τους αρπάξω και θα τους σηκώσω στα ύψη και τότε θα βιώσουν μία εμπειρία η οποία
είναι ενάντια σε όλους τους νόμους της φύσης.
Κι αυτή την υμνολογία των δικών Μου θα την αντιληφθούν και οι άλλοι
άνθρωποι, χωρίς να μπορούν στην αρχή να την εξηγήσουν, επειδή οι ίδιοι δεν
βλέπουν τίποτα, με αποτέλεσμα να τους καταλάβει τότε μία αγωνία, η οποία
μετατρέπεται όλο πιο πολύ σε απέραντο τρόμο και πανικό, καθώς διαπιστώνουν την
ξαφνική εξαφάνιση των δικών Μου και δεν μπορούν να εξηγήσουν πως όλοι οι δικοί
Μου είναι πια μακριά. Θα υπάρχει γύρω βέβαια ένα αστραφτερό φως, το οποίο όμως
για εκείνους θα είναι ανυπόφορο, αλλά δεν θα έχουν πια πολύ χρόνο για να
σκεφθούν, γιατί ακολουθεί αμέσως η τελευταία στιγμή του τέλους. Το αστραφτερό
φως θα το διαδεχθεί ένα σχεδόν αδιαπέραστο σκοτάδι, το οποίο φέρνει τους
ανθρώπους σε απόγνωση. Και τότε ακολουθούν εκρήξεις, φωτιά ξεπηδάει παντού, η
γη ανοίγει στα δύο, έτσι που κανένας δεν μπορεί να γλυτώσει και τον καταπίνει η γη.
Ανάμεσα στην ανύψωση των δικών Μου και σε αυτή την τελευταία καταστροφή,
δεν μεσολαβεί πολύς χρόνος, γιατί αλλιώς η ανύψωση θα ανάγκαζε τους υπόλοιπους

ανθρώπους να πιστέψουν. Μία τέτοια η πίστη όμως θα ήταν χωρίς καθόλου αξία,
γιατί θα απόκλειε μία ελεύθερη απόφαση από πλευράς τους. Οι άνθρωποι είχαν
προηγουμένως αρκετό χρόνο στη διάθεσή τους για ν’ αποφασίσουν ελεύθερα, όπως
και συνεχείς προειδοποιήσεις και υποδείξεις. Και ο καθένας που συνετίζεται πριν
έρθει ακόμη το τέλος, θα γίνει δεκτός. Θα περάσει στο επέκεινα πριν τη διάλυση της
γης ώστε να βοηθηθεί να προχωρήσει εκεί παραπέρα.
Αυτή η πράξη της ανύψωσης είναι εντελώς αντίθετη με τους νόμους της φύσης,
αλλά μπορώ να τους θέσω εκτός ισχύος σε αυτή την περίπτωση, διότι κάτι τέτοιο δεν
μπορεί πια να βλάψει κανενός την ψυχή. Επίσης, ο «ερχομός Μου μέσα στα
σύννεφα» δεν εξαναγκάζει κανένα να πιστέψει, δεδομένου ότι εκείνοι οι άνθρωποι
που με βλέπουν, έχουν ήδη κατακτήσει την ανάλογη ψυχική ωριμότητα, ώστε τότε
πλέον βιώνουν την εκπλήρωση όσων είχαν ήδη ακλόνητα πιστέψει από πριν και γι’
αυτό το λόγο προσδοκούσαν καθημερινά την επιστροφή Μου.
Γι’ αυτά ακριβώς τα τελευταία γεγονότα σπάνια μπορεί να δοθεί μια σωστή
εξήγηση στους ανθρώπους, γιατί όλοι έχουν ήδη σχηματίσει μια εικόνα μέσα στο
μυαλό τους και δεν είναι διατεθειμένοι ν’ αλλάξουν γνώμη. Είναι αδύνατο η
ανύψωση να συμβεί πολύ πρωτύτερα, επειδή ένα τέτοιο υπερφυσικό γεγονός θα
υποχρέωνε αναγκαστικά τους ανθρώπους να αλλάξουν τον τρόπο της σκέψης τους.
Και το τέλος αυτής της γης σημαίνει επίσης το τέλος όλων των ανθρώπων που ζουν
ακόμη εκεί. Αυτό το τέλος θα το ζήσουν και οι δικοί Μου, μόνο που θα βρίσκονται σε
μια κατάσταση όπου δεν θα αισθάνονται πόνο, παρ’ όλο που θα μπορούν να
παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία, διότι είναι αυτή η θέλησή Μου. Γιατί αφού
τώρα πιστεύουν απόλυτα, τους αξίζει να βιώσουν τη Δύναμη και τη Λαμπρότητά
Μου.
Θα μπορούν δε να δουν επίσης την τεράστια στρατιά των αγγέλων που Με
περιτριγυρίζουν. Έτσι θα είναι τώρα άξιοι να γίνουν οι πατριάρχες που θα
ζωντανέψουν τη Νέα Γη, η οποία βέβαια θα είναι για Μένα το έργο μιας στιγμής,
όπου θα δώσω πάλι μια νέα εξωτερική μορφή σε όλα τα απελευθερωμένα πνευματικά
στοιχεία για την περαιτέρω ωρίμανσή τους. Οι ίδιοι οι άνθρωποι όμως δεν έχουν
καμία αίσθηση του χρόνου μέχρι να ξανατοποθετηθούν πάνω στη Νέα Γη.
Βρίσκονται ακόμη μέσα στο παλαιό σάρκινο σώμα τους, το οποίο όμως είναι πλέον
πολύ πνευματοποιημένο. Αυτό το γεγονός θα πρέπει επίσης να αναφερθεί,
προκειμένου να αντικρουσθεί η λανθασμένη αντίληψη ότι στη Νέα Γη θα ζουν
εντελώς πνευματοποιημένα όντα. Γιατί και η Νέα Γη έχει τον προορισμό να
λειτουργεί σαν σταθμός στην ανοδική εξέλιξη τωνόντων, ως εκ τούτου οι παλαιοί
νόμοι θα έχουν την ισχύ τους και στη Νέα Γη.
Τα έκπτωτα πνεύματα θα διανύσουν όλη την πορεία μέσα από τη Δημιουργία
μέχρι να φθάσουν στη βαθμίδα του ανθρώπου όπου ο καθένας θα πρέπει να περάσει
την τελευταία δοκιμασία της θέλησής του. Στην αρχή η δοκιμασία αυτή θα στέφεται
πάντα μ’ επιτυχία, επειδή θα εκλείπουν οι πειρασμοί από πλευράς του αντίθεου,
δεδομένου ότι θα είναι δέσμιος για μεγάλο διάστημα και αφού οι άνθρωποι είναι
γεμάτοι αγάπη, άρα επιτυγχάνουν την άμεση σύνδεση μαζί Μου, με αποτέλεσμα πολύ
γρήγορα να φθάνουν στην πλήρη ωριμότητα.
Μην παρασύρεστε από λανθασμένες θεωρίες ώστε να παραμελείτε ή να
αναβάλλετε την καλλιέργεια της ψυχής σας, διότι η προθεσμία θα τηρηθεί και η
ημέρα που θα έρθω μέσα στα σύννεφα και με αυτή την ημέρα η τελευταία κρίση
πάνω σε αυτή τη Γη.
Αμήν
Αρ. 2429

`
Η αρμονία της ζωής στη Νέα Γη

4.3.1963

Όπως και αν φαντάζεσθε τη Νέα Γη, η πραγματικότητα θα την ξεπερνάει κατά
πολύ, διότι μία εποχή μακαριότητας ανατέλλει για τους δικούς Μου, για τους
ανθρώπους που θα βαστάξουν ως το τέλος και μετά την ανύψωσή τους θα
επιστρέψουν στη Νέα Γη. Θα ζουν μέσα σε απόλυτη αρμονία και ειρήνη μεταξύ τους,
περιτριγυρισμένοι από πρωτοφανή δημιουργήματα.
Ο δε κόσμος των ζώων θα συμβιώνει επίσης ειρηνικά, δεν θα υπάρχει καθόλου
πόλεμος ανάμεσα στα πλάσματα, διότι οι ψυχικές τους ουσίες θα βρίσκονται και
αυτές λίγο πριν την ενσάρκωσή τους ως άνθρωποι. Επιπλέον, όλα τα πνευματικά
στοιχεία που είναι έγκλειστα μέσα στην πλάση αισθάνονται και εκείνα την αρμονία
που επικρατεί γύρω τους. Το αποτέλεσμα είναι να αποβάλλουν φανερά την αντίσταση
τους, πράγμα που φαίνεται από την προθυμία με την οποία υπηρετεί το κάθε πλάσμα
τον προορισμό του, δεδομένου ότι και αυτά τα πνευματικά στοιχεία θέλουν επίσης να
περάσουν σύντομα στο τελικό στάδιο της πορείας τους σε αυτή τη Γη.
Και οι άνθρωποι θα μπορούν να χαίρονται πάρα πολλά έξοχα πράγματα, διότι
είναι πλέον ώριμοι για να απολαύσουν μια ζωή μακαριότητας, την οποία θα
απολάμβαναν κανονικά στο υπερκόσμιο Βασίλειο. Ωστόσο οφείλουν να συνεχίσουν
να ζουν πάνω στη Νέα Γη, γιατί από αυτούς θα προκύψει το νέο ανθρώπινο γένος.
Έτσι θα μπορέσουν να ενσαρκωθούν πάλι οι ψυχές εκείνες οι οποίες χάρη στη
μεγάλη αλλαγή που μεσολάβησε, όπως και εξαιτίας της υπέρμετρης δυστυχίας που
σήμαινε η τελευταία εποχή της παλαιάς γης, της τεράστιας καταστροφής που
μεσολάβησε, κατέκτησαν επίσης έναν ανώτερο βαθμό ωριμότητας. Τώρα χάρη στην
έντονη αγάπη που βιώνεται από τους ανθρώπους της Νέας Γης, είναι περισσότερο
πρόθυμες και αυτές οι ψυχές να ενσαρκωθούν μέσα σε μία υλική μορφή, προκειμένου
υπηρετώντας για τελευταία φορά να εκπληρώσουν τον προορισμό τους.
Γι’ αυτό το λόγο, ήδη από την αρχή της ανθρώπινης ενσάρκωσής τους, δεν είναι
εντελώς στερημένοι από αγάπη, με αποτέλεσμα να εξελίσσονται ταχύτερα προς
ανώτερα επίπεδα, δεδομένου μάλιστα ότι δεν υφίστανται πίεση από την πλευρά του
αντίθεου, αφού η αγάπη που διαθέτουν τους εξασφαλίζει προστασία και βοήθεια από
τις φωτεινές οντότητες. Έτσι μπορούν με ευκολία να αποβάλλουν τα ορμέμφυτα και
τις επιθυμίες που κουβαλούν ακόμα επάνω τους.
Η θέλησή τους είναι στραμμένη προς τη δική Μου κατεύθυνση, με αποτέλεσμα
να υπόκεινται εντελώς συνειδητά στη δοκιμασία της θέλησης, η οποία είναι ο σκοπός
της ανθρώπινης ενσάρκωσής τους στη γη, δεδομένου ότι ο αντίμαχος Μου δεν μπορεί
να τους φέρει σε σύγχυση, ενώ η αγάπη που έχουν μέσα τους τους συνδέει μαζί Μου.
Αυτούς τους ευνοϊκότερους όρους για μια πιο εύκολη επίγεια πορεία των
απογόνων τους, τους κατέκτησαν οι δικοί Μου χάρη στη νίκη τους στον τελευταίο
αγώνα, ο οποίος απαιτούσε μια πραγματικά ισχυρή θέληση και μεγάλη αγάπη σ’
Εμένα και γι’ αυτό θα τους ανταμείψω με κάθε τρόπο. Επιπλέον γνωρίζω πως έχει
μεταστραφεί η θέληση των πνευματικών στοιχείων που βρίσκονται έγκλειστα στις
διάφορες υλικές μορφές, οπόταν μπορώ να τα εμφυτεύσω στη Νέα Γη στις
αντίστοιχες εξωτερικές φόρμες, οι οποίες τους προσφέρουν την ευκαιρία να
υπηρετήσουν πρόθυμα στα πλαίσια της Τάξης Μου. Και πάνω στη Νέα Γη θα
επικρατεί μία κατάσταση, όπου τους ανθρώπους δεν θα τους κατατρύχουν
προβλήματα και έγνοιες, όπου δεν θα αντιμετωπίζουν καμία ανάγκη, τόσο από υλική
όσο και από πνευματική άποψη, όπου θα μπορούν ανέμελοι να χαίρονται όλα τα
εξαίσια δημιουργήματα, όπου ο ένας θα νιώθει τέτοια αγάπη για τον άλλο, ώστε θα
προσπαθεί να παραμερίσει από το δρόμο του το καθετί που θα μπορούσε να τον
ενοχλήσει. Κι αυτό το γεγονός με προτρέπει να παρευρίσκομαι προσωπικά ανάμεσα
στους δικούς Μου, να τους διδάσκω και να τους κάνω ευτυχισμένους με την
παρουσία Μου.
Μία αληθινά θεία ειρήνη θ’ απλώνεται πάνω από όλα τα πλάσματα, η οποία θα
διαρκέσει για μεγάλη περίοδο. Γιατί η αγάπη θα είναι η αιτία για το οτιδήποτε που θα

γίνεται, με αποτέλεσμα και οι επόμενες γενεές να Μου επιτρέπουν να παρευρίσκομαι
ανάμεσά τους, ενώ ο αντίθεος δεν θα ασκεί καμία επιρροή πάνω τους. Διότι δεν
μπορεί να βρίσκεται ταυτόχρονα εκεί που είμαι Εγώ. Έτσι όλοι αυτοί οι άνθρωποι
έχουν αληθινά λυτρωθεί, διότι πορεύονται κάτω από το σήμα του σταυρού,
γνωρίζουν με πλήρη ενάργεια για το Λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού και Με
αγαπούν στο πρόσωπο Του με όλη τη θέρμη της καρδιάς τους.
Πρόκειται για μια αληθινά παραδείσια κατάσταση, η οποία μεν διαρκεί για μια
μεγάλη περίοδο, αλλά δεν παραμένει απεριόριστα έτσι. Διότι όλο περισσότερα
πνευματικά στοιχεία που θα έχουν διατρέξει το στάδιο της δημιουργίας, θα φθάνουν
στην τελευταία ενσάρκωση σαν άνθρωποι. Πρόκειται για πνευματικές μονάδες των
οποίων δεν έχει καμφθεί απόλυτα η αντίστασή τους, με αποτέλεσμα να επικρατήσουν
τελικά οι υλικές επιθυμίες, έτσι ώστε θα λυθούν οι αλυσίδες που δένουν τον αντίπαλο
Μου. Γιατί οι άνθρωποι θα επιθυμούν πάλι αυτά που ανήκουν σ’ εκείνον,
αποδεικνύοντας έτσι ότι και οι ίδιοι του ανήκουν, με συνέπεια να καταλήξουν να
βρεθούν πάλι υπό την εξουσία του. Με αυτό τον τρόπο ο αντίθεος αποκτάει πάλι το
δικαίωμα να επιδρά πάνω στην ανθρώπινη θέληση, πράγμα το οποίο το
εκμεταλλεύεται, παρακινώντας τους σε πράξεις οι οποίες δεν είναι σωστές κατ’
Εμένα, γιατί είναι ενάντιες προς τις εντολές για την αγάπη, με συνέπεια να Με
εκτοπίζουν από το πεδίο της όρασης όσων παραδίδονται στον αντίπαλό Μου.
Τότε θ' αρχίσει πάλι η πάλη ανάμεσα στο Φως και στο σκοτάδι και η γη θα
υπηρετήσει ξανά το σκοπό της ως σταθμός ωρίμανσης των πνευμάτων, διότι είναι
αμέτρητα τα φυλακισμένα πνευματικά στοιχεία που εξελίσσονται ακόμη και όλα
έχουν τον προκαθορισμένο τους χρόνο. Συνάμα συνεχώς θα αποδημούν από τη γη
προς το πνευματικό βασίλειο ψυχές που θα έχουν λυτρωθεί ολοκληρωτικά, γιατί το
λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού δε θα μείνει ποτέ χωρίς καρπούς. Εγώ δε από την
πλευρά Μου θα φροντίζω πάντοτε να φθάνει αυτή η γνώση στους ανθρώπους, διότι ο
Ιησούς θα είναι πάντοτε ο αντίπαλος του άρχοντα του σκότους.
Κι ο Ιησούς πάντα θα βγαίνει νικητής αργά ή γρήγορα, ανάλογα με τη θέληση του
ανθρώπου, ο οποίος είναι και παραμένει ελεύθερος και ο οποίος θα επιτύχει μια μέρα
την τελική τελειοποίηση στη γήινη ζωή του, διότι κάποτε θα αφοσιωθεί σ’ Εμένα και
θα υποταχθεί ολότελα στο Θέλημά Μου.
Αμήν
Γιοχάνες Βίντμαν

Μ. Πέμπτη 1966
Να προσεύχεστε για τους εχθρούς σας!

Εσείς οι άνθρωποι της έσχατης εποχής είσαστε εκτεθειμένοι σε πολλούς
κινδύνους. Θα υποστείτε επιθέσεις οι οποίες θα μεγαλώσουν σε τέτοιον βαθμό, που
χωρίς τη βοήθειά Μου θα φθάνατε σχεδόν σε απόγνωση. Για το λόγο αυτό θέλω να
σας διδάξω πως μπορείτε με τη Χάρη Μου να αντιμετωπίσετε με ευκολία αυτές τις
επιθέσεις. Ακούστε λοιπόν: όποιος προσεύχεται για τους εχθρούς του, τους αφαιρεί
τη δυνατότητα να τον βλάψουν. Εννοείται πως προφανώς πρέπει να είναι μια
προσευχή που γίνεται πνευματικά και αληθινά. Γιατί μόνον έτσι έχει εκείνη τη
δύναμη που νικάει και το πιο βαθύ σκοτάδι.
Γι’ αυτό να προσεύχεστε με αυτά τα λόγια περίπου: Ιησού, αγαπημένε, άγιε
Πατέρα, στείλε την άγια πατρική Σου Αγάπη να κατέβει πάνω από όλα τα σκότη,
ώστε χάρη σ’ αυτήν να μεταστραφούν ή να παραμείνουν μέσα στα όρια του δικού
τους βασιλείου. Πατέρα, στείλε εδώ κάτω την πατρική Σου Αγάπη, ώστε όλους
εκείνους που θέλουν να μας καταδιώξουν, να μας προδώσουν ή να μας κάνουν κακό,
να τους εμποδίσει η άγια Παρουσία Σου να το κάνουν. Πατέρα, στείλε το άγιο πυρ

της Αγάπης Σου πάνω από όλους τους ψεύτες, τους συκοφάντες, τους υποκριτές, για
να μπορέσουμε να τους αναγνωρίσουμε έγκαιρα και να προφυλαχθούμε από αυτούς.
Πατέρα, άδειασε την Αγάπη Σου πάνω από όλους τους εγκληματίες, όλα τα όργανα
της βίας, του φόνου, της τυφλής δίψας για εξουσία, για να μην μπορούν να βλάψουν
ούτε μας ούτε την ανθρωπότητα. Άσε, Πατέρα, την άγια Δύναμη της Αγάπης Σου να
χτυπήσει τη γη σαν ένας κεραυνός, όταν στη γη θα τριγυρίζουν δολοφόνοι και θα
θέλουν να φέρουν τη συμφορά σε όλους τους λαούς.
Να είσαι τότε μαζί μας Πατέρα, να είσαι Εσύ ο Ήρωάς μας, ο Κύριος μας, ο
Οδηγός μας, γίνε Εσύ η προστασία μας, η δύναμη και το σθένος μας. Άσε Πατέρα την
άγια πατρική Σου Αγάπη να χυθεί πάνω από όλους τους λαούς, πλημμύρισέ τους με
την άγια φωτιά Σου για να αναγνωρίσουν τον κίνδυνο των καιρών, τον οποίο
προκάλεσε η πονηριά του παλιού φιδιού. Πατέρα, έλα παντού ως αληθινός
Κυρίαρχος, κυριάρχησε πάνω στο σκοτάδι ώστε να υποχωρήσει στο χώρο της κακίας
του και να αφήσει απείραχτους τους ανθρώπους. Πατέρα, καλότατε Πατέρα, κάνε
αυτό που η πατρική Σου Αγάπη κρίνει σε όλα για το καλό, αληθινό και σωτήριο. Σ’
αυτό ελπίζουμε, σ’ αυτό πιστεύουμε, αυτή είναι η βεβαιότητά μας.
Αγαπημένα Μου παιδιά, μαντεύετε τι δύναμη έχουν αυτά τα λόγια όταν έτσι
προσεύχεται μια αγνή ψυχή, που είναι αφοσιωμένη σε Μένα και γεμάτη αγάπη; Σας
βεβαιώνω πως μια ψυχή που Με παρακαλεί μέσα στο πνεύμα, είναι ισχυρότερη από
έναν ολόκληρο στρατό από διαβόλους, γιατί η δύναμή της είμαι Εγώ και τρέχω σε
βοήθειά της μαζί με τις στρατιές Μου.
Δεν προσεύχεστε για τους εχθρούς σας, γι’ αυτό βρίσκεστε στο έλεός τους, στο
έλεος της αυθαιρεσίας τους. Εσείς οι ίδιοι φέρνετε την ευθύνη γι’ αυτό. Εσείς μισείτε,
εσείς φοβάστε, συκοφαντείτε τους εχθρούς σας (που δεν τους ξέρετε καν),
προσπαθείτε να τους κρυφτείτε. Αλλά Εγώ σας λέω πως οφείλετε να προσεύχεστε γι’
αυτούς για να μπορώ να χύσω την άγια πατρική Μου Αγάπη επάνω τους και Εγώ θα
το κάνω. Να με παρακαλείτε όπως είναι το Θέλημά Μου και τότε οι εχθροί σας θα
είναι ανίσχυροι απέναντι σας, αφού σας εξαγόρασα και σας πήρα έτσι εντελώς στα
χέρια Μου!
Σας λέω πως όποιος δεν προσεύχεται σύμφωνα με τα λόγια Μου για τους
μελλοντικούς εχθρούς και συκοφάντες του και για όσους του κάνουν κακό, αυτός θα
θρηνήσει τις ώρες της δυστυχίας, γιατί θα είναι αβοήθητος στο έλεος αυτών των
δυνάμεων, οι οποίες έχουν εκστρατεύσει για να καταστρέψουν ένα μεγάλο μέρος της
ανθρωπότητας. Κι αυτή η προσευχή είναι άλλη μια άγκυρα σωτηρίας για την εποχή
της δοκιμασίας.
Αμήν

ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
«ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΣΤΗΝ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ;»

Αρ. 8981

24.9.1965
Εισαγωγή
Ερωτήσεις για το νόημα και το σκοπό της ζωής στη γη...

Το νόημα και ο σκοπός της επίγειας ζωής θα έπρεπε να απασχολεί διαρκώς τις
σκέψεις σας, μέχρι να σας δοθεί μια σαφής απάντηση, την οποία προσφέρω στον
καθένα που επιθυμεί ειλικρινά να βρει μια απάντηση στα ερωτήματά του.
Αλλά οι σκέψεις σας είναι πιο πολύ στραμμένες προς την επίγεια ύλη, αυτήν
φλέγεστε να αποκτήσετε και φροντίζετε υπέρμετρα την καλοζωία του σώματος σας,
παρ’ όλο που είναι μοναχά το περίβλημα αυτού που αποτελεί το είναι σας σαν
άνθρωποι, ... της ψυχής, η οποία είναι άφθαρτη.
Ωστόσο αν δεν ασχοληθείτε οι ίδιοι με τέτοιες σκέψεις, δεν είναι δυνατό να σας
δοθεί οποιαδήποτε απάντηση, γιατί μια τέτοια απάντηση προϋποθέτει ότι έχει τεθεί
ήδη μια ερώτηση, η οποία αποδεικνύει ότι κανείς ασχολείται σοβαρά με τέτοιες
σκέψεις. Γιατί αληθινά θα σας απαντήσω εάν διαπιστώσω αυτό το ερώτημα μέσα
σας, εάν θέλετε να μάθετε τι προηγήθηκε της ύπαρξής σας ως ανθρώπου και εάν
είσαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε τις συνέπειες που συνεπάγεται μια τέτοια γνώση
την οποία σας παραθέτω.
Εσείς δεν ξέρετε ότι υπάρχουν αμέτρητες φωτεινές οντότητες οι οποίες
περιμένουν να σταλούν τέτοιες ερωτήσεις στο άπειρο, για να σας δώσουν την
απάντηση, δεν ξέρετε ότι οι πνευματικοί οδηγοί σας διαρκώς προσπαθούν να σας
βάλουν ν’ ασχοληθείτε με πνευματικά ερωτήματα για να ξεφύγετε κάποτε από τον
κόσμο και όλα τα γήινα πράγματα, για να ρίξετε μια ματιά στο πνευματικό βασίλειο...
Αλλά ποιος πιστεύει πια σε ένα βασίλειο που είναι εκτός της Γης, το οποίο
ουσιαστικά είναι το βασίλειο που μπορείτε να θεωρήσετε σαν την αληθινή σας
πατρίδα... ποιος πιστεύει ότι περνάτε μόνο προσωρινά από τη Γη, και ότι στη
συνέχεια περνάτε σ’ αυτό το βασίλειο, στο οποίο εισέρχεστε στην κατάσταση που
έχετε μόνοι σας δημιουργήσει; Ποιος πιστεύει ότι το καθαυτό νόημα και σκοπός της
επίγειας ζωής είναι να ξαναμετατρέψετε το είναι σας σε αγάπη, αγάπη την οποία ο
άνθρωπος πρέπει να εφαρμόζει μέσα σε αυτό το γήινο κόσμο;
Όλοι σας βλέπετε τον κόσμο σαν αυτοσκοπό χωρίς να συλλογίζεστε ότι είναι
απλά το μέσο για να επιτύχετε τον καθαυτό σκοπό. Γι’ αυτό το λόγο δίνετε
υπερβολική αξία στον κόσμο και βλέπετε μόνο εκείνα τα πράγματα που εξυπηρετούν
την καλοπέρασή σας. Εάν όμως αντιλαμβανόσασταν το νόημα και το σκοπό της ζωής
και αναρωτιόσασταν τότε πως μπορείτε να το φτάσετε;
Εάν ρωτούσατε τον εαυτό σας κατά πόσο φροντίζετε την ψυχή σας, εάν
προσφέρετε την κατάλληλη τροφή, την οποία χρειάζεται για να ωριμάσει, τότε μόνο
πια θα καταλαβαίνατε το αληθινό νόημα και θα βρισκόσασταν ήδη στο σωστό δρόμο
που οδηγεί στην τελείωση.
Τότε πλέον θα μαθαίνατε να περιφρονείτε την ύλη, θα φροντίζατε μόνο να παίρνει
η ψυχή ό,τι χρειάζεται και θα βάζατε το σώμα σε δεύτερη μοίρα... Θα θέτατε
πνευματικά ερωτήματα που θα έπαιρναν απάντηση και η ζωή σας δεν θα ήταν
άσκοπη, τότε θα προσλαμβάνατε Φως και θα ακτινοβολούσατε Φως στους
συνανθρώπους σας, που όπως εσείς ασχολούνται με πνευματικές σκέψεις.
Μόνο αυτή τη μια ερώτηση βάλτε, τι δηλαδή σκοπεύει η ύπαρξή σας στη Γη και
θα λάβετε μια τέτοια απάντηση από τους πνευματικούς επιμελητές σας, που οι
πνευματικές ερωτήσεις σας δεν θα έχουν πια τέλος. Γιατί είμαι Εγώ ο Ίδιος που σας
δίνω την απάντηση μέσα από τους φωτεινούς απεσταλμένους, εφόσον την επιθυμείτε
ειλικρινά. Γιατί μόνο αυτή τη μοναδική ερώτηση περιμένω από σας, πρέπει όμως να
τη θέσετε όλοι με σοβαρότητα, ακόμη και εάν αυτό συμβαίνει μόνο νοητά... Διότι με

αυτές τις ερωτήσεις ανοίγεστε προς όλες εκείνες τις δυνάμεις οι οποίες εργάζονται
για Μένα, οι οποίες θέλουν το καλό σας και είναι πάντοτε πρόθυμες να βοηθήσουν, οι
οποίες θέλουν να σας καθοδηγήσουν να σας φέρουν στο σωστό δρόμο της πίστης και
της αγάπης, δρόμος που οδηγεί πάντα σ' Εμένα, που είμαι η προαιώνια Αγάπη.
Αλλά τότε θα μειωθεί επίσης η επιθυμία σας για το γήινο κόσμο, μέχρι να
υπερβείτε τελικά ολοκληρωτικά την ύλη, μέχρι που το βλέμμα σας να είναι μόνο
στραμμένο προς τα πάνω, εκεί που είναι η αληθινή σας πατρίδα...
Ο κόσμος της ύλης σας έχει δοθεί για να εξετασθείτε. Όποιος τον υπερβεί έχει
περάσει τις εξετάσει και θα περάσει με βεβαιότητα στο πνευματικό βασίλειο, όποιος
όμως αφήνει το γήινο κόσμο να κυριαρχεί επάνω του, παραμένει υποτελής στον
αντίπαλο Μου (του), στον οποίο ανήκει ο γήινος κόσμος. Και για αυτό τον άνθρωπο
θα περάσει πολύς χρόνος ακόμη, πριν τον αφήσει ελεύθερο, διατρέχει μάλιστα τον
κίνδυνο να υποδουλωθεί εντελώς σ’ εκείνον και να γίνει ξανά και ο ίδιος πάλι ό,τι
είχε αφήσει πίσω του πριν από πολύ καιρό... να γίνει συμπαγής ύλη, η ύλη την οποία
λαχταρούσε να αποκτήσει όσο ζούσε στη Γη. Και τότε η μοίρα του θα είναι πάλι ο
εγκλεισμός μέσα στην πλάση της νέας Γης...
Αμήν
Αρ. 2083

22.9.1941
Όταν γίνεται κακή χρήση των προσόντων
που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από το ζώο...

Ο άνθρωπος ο οποίος έχει σαν στόχο και ιδανικό στη ζωή του να απολαμβάνει
ανέμελα τις ηδονές της ζωής, βρίσκεται ακόμη σε βαθύτατο πνευματικό σκοτάδι.
Και εάν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, στραγγίζει τη ζωή ως την τελευταία
σταγόνα, ζώντας μόνο για το σώμα του, ενώ η ψυχή του μένει άδεια. Όποιος όμως
αρκείται αποκλειστικά στις σωματικές απολαύσεις, βρίσκεται σε μια πολύ χαμηλή
και ατελή βαθμίδα. Γιατί κάτι τέτοιο προδίδει ότι ενδιαφέρεται μόνο για τα υλικά
πράγματα, καταλήγει δηλαδή ο άνθρωπος να είναι μια σκέτη φόρμα χωρίς
περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση δεν διαφέρει, δεν αξίζει δηλαδή περισσότερο
από το οποιοδήποτε πλάσμα το οποίο δεν διαθέτει νοημοσύνη και ελεύθερη θέληση,
αφού τη θέλησή του ή δεν τη χρησιμοποιεί καθόλου ή τη χρησιμοποιεί εντελώς
λανθασμένα.
Τα προσόντα τα οποία ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από το ζώο έχουν το χρέος να
οδηγήσουν στην ανώτερη εξέλιξη της ψυχής. Ο άνθρωπος θα πρέπει να τα
χρησιμοποιεί μόνο και μόνο για να διαπλάσει την ψυχή του. Όμως συνήθως τα
χρησιμοποιεί μόνο για να περνάει καλύτερα το κορμί του και έτσι ουσιαστικά τα
καταχράται. Σ’ αυτό δεν παίζουν κανένα ρόλο οι συνθήκες της ζωής του κάθε
ατόμου, γιατί ήδη η προσπάθεια να κατακτήσει κανείς τις απολαύσεις στη ζωή
συνιστά μια κατάχρηση της δύναμης που του παρέχεται για να ζήσει και των
προσόντων που του έχει δώσει η αγάπη του Θεού.
Αν η ζωή του, του δίνει ή όχι ικανοποίηση δεν αλλάζει τίποτα στο γεγονός ότι με
τις επιθυμίες του χειροτερεύει το σκοτάδι της ψυχής του. Γιατί όσο σκέφτεται και
επιδιώκει τέτοιες απολαύσεις, εμποδίζει την ψυχή του να εκπληρώσει τον ουσιαστικό
προορισμό της. Μπορεί λοιπόν η ζωή του ανθρώπου να είναι άδεια και φτωχή σε
επίγειες χαρές, χωρίς ωστόσο παράλληλα να εξελίσσεται και η ψυχή του, επειδή οι
επιθυμίες του είναι προσανατολισμένες αποκλειστικά προς τις υλικές απολαύσεις. Σε
πολλούς συχνά δεν τους ικανοποιούνται αυτές οι επιθυμίες, ώστε να τους αποτρέψουν
από τέτοιες ασχολίες και επιδιώξεις και να τους κάνουν να στραφούν προς τα
πνευματικά βιώματα. Και όμως παρ’ όλα αυτά, δεν βρίσκουν το δρόμο που οδηγεί

στο πνευματικό βασίλειο. Η επίγεια ευτυχία είναι και παραμένει γι’ αυτούς ο
υπέρτατος στόχος. Και μια τέτοια αντιμετώπιση της ζωής δεν μειώνει την απόσταση
που τους χωρίζει από το θείο. Αποτελεί συνεπώς την αιτία για μια έλλειψη με
ασύλληπτα βαριές συνέπειες στο τέλος της επίγειας ζωής. Κι αυτή η έλλειψη δεν
ισοσκελίζεται πια όταν η ψυχή έχει εγκαταλείψει πλέον το γήινο σώμα. Από την
άλλη, μια σύντομη περίοδος στη γη μπορεί να είναι αρκετή για να επανορθώσει
κανείς όσα είχε μέχρι στιγμής παραμελήσει, εφόσον πάρει στα σοβαρά τη διάπλαση
της ψυχής του. Αυτός είναι ο λόγος που στα τελευταία χρόνια της ζωής ενός
ανθρώπου του δίνονται όλο πιο συχνά διάφορες ευκαιρίες, τις οποίες αρκεί να τις
εκμεταλλευθεί για να αποκομίσει ασύγκριτη ευλογία, φθάνει να το θέλει. Γιατί ο
Θεός δεν αφήνει καμία ψυχή που έχει χάσει το δρόμο της χωρίς υποστήριξη, ακόμη
και αν ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν το αποδέχεται, με άλλα λόγια στρέφεται προς
τον αντίμαχο του Θεού με τη ροπή προς τις εγκόσμιες χαρές και τα γήινα αγαθά. Ο
Θεός παλεύει να κερδίσει την ψυχή του κάθε ανθρώπου μέχρι να πεθάνει.
Είναι πάντα έτοιμος να το βοηθήσει και τον καθοδηγεί έτσι που οι σκέψεις του
στρέφονται προς τη σφαίρα του πνεύματος. Και δίνεται επανειλημμένα η δυνατότητα
στη θέλησή του να πάρει αποφάσεις. Γιατί έτσι η θεϊκή Αγάπη δεν αφήνει να χαθεί
ό,τι κινδυνεύει να αποξενωθεί από αυτήν.
Ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλεται επεμβαίνοντας ο Θεός στην
ανθρώπινη θέληση. Απλά φέρνει κοντά με φανερό τρόπο τους ανθρώπους οι οποίοι
μπορούν να αλληλοσυμπληρώσουν ο ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, οδηγεί τους
αδαείς ανθρώπους να έρθουν σ’ επαφή με εκείνους οι οποίοι μπορούν να τους
υπηρετήσουν με την προσφορά και τη διδασκαλία τους.
Πολλές φορές πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο έργο, όσο ο κόσμος προκαλεί με
τα θέλγητρά του έτσι που η θέληση δεν είναι αρκετά δυνατή για να δεχθεί κάποιες
πνευματικές αλήθειες. Καμιά φορά ωστόσο αρκεί μια μικρή προσπάθεια για να
ανοιχθεί ο άνθρωπος προς την αλήθεια, ιδίως μάλιστα όταν ο κόσμος δεν τους
προσφέρει πολλά. Όταν μια επιθυμία μένει ανικανοποίητη, αυτό μπορεί να οδηγήσει
στο να την ξεπεράσει ο άνθρωπος, πράγμα που αποτελεί αληθινή ευλογία. Σε αυτή
την περίπτωση ο άνθρωπος διευκολύνεται στην πάλη του με τον ίδιο του τον εαυτό,
με τους πόθους του, εφόσον δεν του δίνεται η δυνατότητα να τους ικανοποιήσει.
Πρόκειται επίσης για μια χάρη από το Θεό, η οποία μπορεί να οδηγήσει την ελεύθερη
θέληση του ανθρώπου ν' αποφασίσει σωστά. Μια μέρα οι άνθρωποι θα ευχαριστούν
το Θεό για αυτά για τα οποία κατηγορούν συχνά με πικρά και σκληρά λόγια, όταν θα
έχουν καταφέρει αυτά που έπρεπε... Ή θα μετανοούν πικρά που η θέλησή τους
παρέβλεψε και αυτή τη χάρη...
Αμήν
Αρ. 4445

29.9.1948

Η θέληση του Θεού, η θέληση του ανθρώπου... και η ελεύθερη θέληση
Τα παγκόσμια γεγονότα αοκλουθούν την πορεία τους όπως είναι καθορισμένα
προαιώνια. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν η ανθρώπινη θέληση καθορίζει της εξελίξεις,
ωστόσο τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές τις εξελίξεις σαν καρπός της
θέλησης του ανθρώπου, ανταποκρίνονται στη Δική Μου τη θέληση. Με άλλα λόγια
εξυπηρετούν οπωσδήποτε την ανοδική εξέλιξη των ανθρώπων, εφόσον αυτοί πάρουν
το κατάλληλο όφελος από το κάθε γεγονός που τους συμβαίνει στη ζωή τους.
Επομένως οι προθέσεις των ανθρώπων μπορεί να αντίκεινται ολοκληρωτικά στη
θέλησή Μου, ωστόσο και όταν επιτρέπω τα πράγματα να πάρουν αυτή την τροπή που
θέλουν εκείνοι, τα κατευθύνω προς ένα συγκεκριμένο στόχο. Κατ’ αυτό τον τρόπο το

κάθε συμβάν ανταποκρίνεται στο σχέδιο που έχω εξυφάνει προαιώνια, δεδομένου ότι
γνώριζα ανέκαθεν τη θέληση, τις σκέψεις και τις πράξεις των ανθρώπων. Και γι’ αυτό
παρ’ όλα αυτά, ο καθένας μπορεί και να θέλει και να ενεργεί ελεύθερα, δηλαδή σε
καμία περίπτωση δεν είναι εξανανκασμένος να κάνει ό,τι κάνει.
Το γεγονός ότι Εγώ το γνωρίζω εκ των προτέρων δεν αποτελεί απόδειξη ότι και
κατευθύνω με τη βία την θέληση των ανθρώπων. Είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι
θέλουν, ωστόσο τα αποτελέσματα των ενεργειών τους εναπόκεινται στη δική Μου τη
θέληση. Έτσι και την τελευταία εποχή οι άνθρωποι θα επιχειρούν διάφορα πράγματα
τα οποία θα μαρτυρούν το υλιστικό πνεύμα που τους διακατέχει, θα επιδιώκουν να
βελτιώσουν την επίγεια ζωή τους και να εξασφαλίσουν διάφορες απολαύσεις. Γι’
αυτό το λόγο θα προβαίνουν σε συγκεκριμένες ενέργειες, οι οποίες ωστόσο θα έχουν
το αντίθετο αποτέλεσμα, γιατί έτσι το θέλω Εγώ... Διότι γνωρίζω ότι η
πραγματοποίηση των σχεδίων τους δεν σημαίνει άλλο από μία πλήρη πνευματική
οπισθοδρόμηση. Ως εκ τούτου παρεμβαίνω και εμποδίζω τις προθέσεις τους με σκοπό
να τους βοηθήσω έμμεσα να ωριμάσουν ψυχικά, παρ’ όλο που λίγοι το
αναγνωρίζουν, όπως και λίγοι είναι εκείνοι που γνωρίζουν για το προαιώνιο σχέδιο
Μου και καταλαβαίνουν ότι Εγώ κατευθύνω τα πάντα. Την τελευταία εποχή
άνθρωποι θα πιστεύουν περισσότερο από ποτέ ότι μόνοι τους καθοδηγούν τη μοίρα
ολόκληρων λαών με τη δική τους θέληση και ωστόσο δεν είναι παρά πιόνια στη
σκακιέρα. Είμαι Εγώ που τους κατευθύνω σεβόμενος όμως πάντα την ελευθερία της
βούλησης, την οποία δεν περιορίζω ποτέ, για χάρη των ίδιων των ανθρώπων. Όταν
λοιπόν προβαίνουν σε ενέργειες οι οποίες δεν γίνονται από αγάπη ή αποβλέπουν σε
εγκόσμια οφέλη, ή αντιτίθενται στη χριστιανική αγάπη για το συνάνθρωπο, ή
εκδηλώνονται με μίσος ή αστοργία απέναντι στους άλλους, Εγώ δεν τις εμποδίζω.
Αφήνω και σε αυτή την περίπτωση την ελευθερία της θέλησης στους ανθρώπους.
Όμως τους ζητώ ευθύνες για κάθε πράξη ή σκέψη η οποία βλάπτει κατά
οποιονδήποτε τρόπο τους συνανθρώπους τους. Εναπόκειται αποκλειστικά στη δική
Μου τη θέληση το εάν τα σχέδιά τους θα καρποφορήσουν όπως το επιθυμούν. Ό,τι
και αν γίνει πάντως, θα αποτελεί μια ευκαιρία για τον καθένα που ακολουθεί ένα
στόχο, να βρει το δρόμο που οδηγεί σ' Εμένα, να Με αναγνωρίζει και να βρει ένα
σύνδεσμο μαζί Μου. Γι’ αυτό ακόμη και ο κάτω Κόσμος Με υπηρετεί, με άλλα λόγια
αδυνατεί να εμποδίσει τη θέλησή Μου και έτσι δεν μπορεί παρά να συμβάλλει
αθέλητα στην ολοκλήρωση του προαιώνιου σχεδίου Μου, το οποίο έχει σαν στόχο τη
λύτρωση των πνευμάτων...
Αμήν
Αρ. 4726
«Τα πρόβατά Μου αναγνωρίζουν τη Φωνή Μου!»
Όπως αντιμετωπίζετε εσείς το Λόγο Μου, έτσι αντιμετωπίζω και Εγώ εσάς. Διότι
ο Λόγος Μου είναι η Φωνή Μου, η Φωνή του Πατέρα σας, η οποία σας μιλάει και
την οποία μπορείτε να αναγνωρίσετε εάν Με αγαπάτε και εφαρμόζετε τις εντολές
Μου.
Εάν κάποιος Με αγαπάει, θα αναγνωρίσει και θα αποδεχθεί το Λόγο Μου όταν
του τον προσφέρουν. Εάν όμως δεν Με αγαπάει, εάν Με αρνείται, εάν δεν ακολουθεί
τις εντολές Μου, εάν δεν ζει με αγάπη για το Θεό και τον πλησίον του, δεν πρόκειται
να αναγνωρίσει το Λόγο Μου ότι είναι η φωνή του Πατέρα του.
Είναι ευνόητο λοιπόν ότι ευλογώ όσους Με αποδέχονται μέσα από το Λόγο Μου,
ενώ αντίθετα αρνούμαι την ευλογία Μου σε όσους Με αρνούνται, γιατί σίγουρα δεν
θα μπορούν να ισχυρισθούν ότι Με αναγνωρίζουν τη στιγμή που αρνούνται το Λόγο
Μου.

Τα πρόβατά Μου αναγνωρίζουν τη Φωνή Μου και όποιος την αναγνωρίζει, την
υποστηρίζει κιόλας. Υποστηρίζει το Λόγο Μου και δεν φοβάται να τον μεταδώσει
παρακάτω, γιατί υπάρχει άραγε κανένα παιδί που να μην πιστεύει λόγια του πατέρα
του;
Ήρθα στους δικούς Μου, αλλά δεν Με αναγνώρισαν! (Ιωάννης 1, 10-11) Σήμερα
έρχομαι πάλι στα παιδιά Μου, ωστόσο ποτέ δεν ήταν τόσο λίγοι όσοι δίνουν προσοχή
στη Φωνή Μου. Διότι οι πιο πολλοί δεν αισθάνονται σαν παιδιά Μου, επειδή δίνουν
μεγαλύτερη σημασία στον κόσμο, οπόταν για Μένα δεν τους περισσεύσει τίποτα. Και
παρ’ όλα αυτά αυτοαποκαλούνται πιστοί Μου.
Όμως Εγώ δεν βλέπω την πίστη τους, γιατί δεν διακρίνω καμία αγάπη στην
καρδιά τους. Ειδάλλως θα λαχταρούσαν να κατέχουν Εμένα και το Λόγο Μου,
αναγνωρίζοντας τον απαλό τόνο της Φωνής Μου, όπου και αν ακούγεται. Όποιος
όμως απορρίπτει το Λόγο Μου, γιατί προτιμάει ετούτο τον κόσμο, δεν τον
αναγνωρίζω σαν αληθινό παιδί Μου. Γιατί η Αγάπη Μου περικλείει μεν όλα τα
πλάσματά Μου, όμως θέλει και να είναι αμοιβαία.
Γι’ αυτό λοιπόν αγαπάτε Με και τηρείτε τις εντολές Μου, οπόταν και τα λόγια
Μου θα σας φανούν πατρικά. Τότε δεν θα προβάλλετε αντίσταση από μέσα σας, θα
χαίρεστε να υποστηρίζετε ανοιχτά και να διαδίδεται το Λόγο Μου.
Όμως εάν δεν έχετε την αγάπη μέσα σας τότε ο Λόγος Μου δεν σας αγγίζει, παρά
τον απωθείτε γιατί σας ενοχλεί. Κατ’ αρχήν τον απωθείτε από την καρδιά σας, στη
συνέχεια όμως και ορατά προς τα έξω. Αλλά έτσι απωθείτε και την Αγάπη Μου η
οποία σας πλησιάζει μέσα από το Λόγο Μου, η οποία σας δίνει την απόδειξη μέσω
αυτού ότι μιλώ στα παιδιά Μου σαν πατέρας, αλλά θέλω και να Με ακούν.
Γι’ αυτό ψάξτε προσεκτικά, εάν είσαστε παιδιά του κόσμου ή δικά Μου παιδιά,
παιδιά του επουράνιου Πατέρα σας. Σκεφθείτε λοιπόν αυτά τα λόγια Μου, ότι τα
πρόβατά Μου αναγνωρίζουν τη Φωνή Μου και μην απιστείτε πια αλλά πιστέψτε!
Αμήν!

Αρ. 4851

5.3.1950
Οι παλαιοί προφήτες και η αλληλοσυμφωνία των εικόνων τους

Οι άνθρωποι που αγαπούν τον κόσμο επειδή αγνοούν τα πνευματικά πράγματα,
δεν θα μπορέσουν ποτέ να ανακαλύψουν τι εννοούσαν οι παλαιοί ενορατικοί και
προφήτες που μιλούσαν επ’ Ονόματί Μου. Γι’ αυτό το λόγο, λίγοι μόνο θα
καταλάβουν το βαθύ πνευματικό νόημα αυτών των προφητειών, λίγοι μόνο άνθρωποι
θα γνωρίζουν πότε θα εκπληρωθούν.
Από την αρχή αυτής της περιόδου σωτηρίας που διανύετε, υποδείκνυα πάντα
στους ανθρώπους το επερχόμενο τέλος, τα κακά της τελευταίας εποχής, τις
διαβολικές ενέργειες και τον πόλεμο ενάντια στους πιστούς. Τους άφηνα μεν να δουν
στο μέλλον, αλλά εκείνα που τους έδειχνα δεν ήταν όσα θα προκύψουν στην
πραγματικότητα σαν φυσική συνέπεια του ότι η θέλησή τους είναι διαμετρικά
αντίθετη από τη δική Μου. Απλά μπροστά από τα μάτια τους παρουσιάζονταν τα
μελλοντικά γεγονότα σε εικόνες, τις οποίες δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν και την
οποίων η σημασία ήταν κρυφή ακόμη και για τους ίδιους τους οραματιστές.
Ωστόσο ούτε μια από τις εικόνες που έβλεπαν δεν ήταν χωρίς νόημα, διότι οι
ενορατικοί και οι προφήτες ήταν άνθρωποι ευσεβείς με απόλυτη αφοσίωση σ’ Εμένα,
τους οποίους είχα επιλέξει για να προειδοποιούν και να νουθετούν όλες τις
ανθρώπινες γενεές ως το τέλος.

Όποιος προσπαθούσε ειλικρινά να ζει τη ζωή του με τρόπο που να Μ’ ευαρεστεί,
πλησίαζε κοντά στην αλήθεια οπότε διερωτιόταν για αυτές τις εικόνες. Όμως μόνο
ένα πνεύμα που είναι αφυπνισμένο μπορεί να τις ερμηνεύσει σωστά. Είχα προβλέψει
ότι θα ερχόταν αυτή η εποχή, γνώριζα εξ αρχής όλα τα κακά, ήξερα πως θα
εξελίσσονταν οι άνθρωποι εγκόσμια και πνευματικά διέκρινα όλες τις ελλείψεις και
την τυφλότητα που θα επικρατούσε στο ανθρώπινο γένος, ήξερα ότι θα αρνιόνταν
πεισματικά την Αλήθεια, ήξερα ότι θα θριάμβευε η πλάνη, η οποία θριαμβεύει εδώ
και πολύ καιρό, επειδή η συμπεριφορά των ανθρώπων απέναντι Μου προσφέρει τις
προϋποθέσεις. Διότι στην πλειοψηφία τους είναι παιδιά του αντιπάλου Μου, αφού
βαδίζουν σε λάθος δρόμους και γι’ αυτό είναι τυφλά μπροστά στην Αλήθεια.
Αντίθετα, το ψέμα το αποδέχονται και το διαδίδουν παρακάτω χωρίς να
πολυσκεφθούν.
Στον πνευματικό κόσμο αυτή η στάση και τα αποτελέσματα που συνεπάγεται,
εμφανίζονται σαν παραμορφωμένες εικόνες, όπως εξάλλου καθετί το πνευματικό έχει
τις αντιστοιχίες του. Έτσι οι προφήτες εκείνων των καιρών είδαν τα γεγονότα της
τελευταίας εποχής μέσα από εικόνες τέτοιες, που πραγματικά προκαλούν κατ’ ανάγκη
τον αποτροπιασμό ενός ανθρώπου που έχει αγαθή ψυχή, ο οποίος χάρη στη θεοσέβειά
του ήταν κατάλληλος για να Με υπηρετήσει επάξια σαν προφήτης. Ο ίδιος δεν είχε τη
δυνατότητα να ερμηνεύσει τα οράματα και τα όνειρά του, διότι ήταν επιθυμία Μου
όσα έβλεπε να μείνουν ανεξήγητα ως το τέλος.
Παράλληλα όμως τα οράματά του έπρεπε να διατηρηθούν για τους
μεταγενέστερους προκειμένου κάθε τόσο να ωθήσουν σε σκέψεις τους ερευνητές και
αναζητητές της αλήθειας.
Και στην τελευταία εποχή θα είναι μόνο λίγοι εκείνοι που έχουν την εσωτερική
ακοή και όραση και που καταλαβαίνουν καλά τα οράματα των παλαιών προφητών
Μου, γνωρίζοντας την πνευματική κατάπτωση της ανθρωπότητας καθώς και την
εγγύτητα του προαναγγελθέντος τέλους.
Σε αυτούς τους ανθρώπους φωτίζω το πνεύμα τους, οπότε είναι απαραίτητο
προκειμένου να πληροφορήσουν τους συνανθρώπους τους γύρω απ' αυτά. Κι όταν θα
μιλούν κατ' εντολή Μου, θα αναγγέλλουν την καθαρή αλήθεια. Διότι δεν πρόκειται
να μιλήσουν πριν τους δοθεί αυτή η εντολή. Από εκείνη την ώρα καταλαβαίνουν και
οι ίδιοι εντελώς καθαρά το νόημα όσων εκείνων που για τους συνανθρώπους τους
είναι συνήθως ακατανόητα, ως στη στιγμή που θα σηκώσω Εγώ ο Ίδιος το πέπλο που
τα καλύπτει... μέχρι να εκπληρωθεί αυτό που προανήγγειλαν σύμφωνα με τη Θέλησή
Μου οι παλαιοί ενορατικοί και προφήτες...
Αμήν
Αρ. 8175

11/12.5.1962
Οι προφητείες που προμηνύουν το τέλος λένε την αλήθεια

Όταν επανειλημμένα φροντίζω να μάθετε για όσα σας περιμένουν... όταν σας
υπενθυμίζω κάθε τόσο την εποχή της δυστυχίας που έρχεται... όταν σας
προαναγγέλλω μια μεγάλη Κρίση, από την οποία σύντομα μετά θα ακολουθήσει το
τέλος αυτής της γης, μπορείτε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις Μου να τις θεωρήσετε
σαν αληθινές. Διότι επαναλαμβάνω απλά ό,τι έχει ήδη ττροειπωθεί γύρω από το τέλος
αυτής της γης. Τώρα μόνο σας πληροφορώ πως όλες αυτές οι εξελίξεις είναι προ των
θυρών, ότι ήρθε ο καιρός που θα εκπληρωθούν όλες οι προφητείες Μου, όπου όλοι
εκείνοι που δεν πιστεύουν θα υποφέρουν. Δεν πρέπει να αντιμετωπίσετε το μέλλον
απροετοίμαστοι, γι’ αυτό πρέπει να ξέρετε πως το «μέλλον», στο οποίο μεταθέτετε το
τέλος, σύντομα θα έχει γίνει «παρόν». Μπορείτε να είσαστε βέβαιοι ότι τα γεγονότα

θα σας αιφνιδιάσουν, επίσης ότι δεν σας μένει πια πολύς χρόνος και γι’ αυτό το λόγο
σας στέλνω συνέχεια αυτές τις προειδοποιήσεις, διότι δεν θέλω να αντιμετωπίσετε
ανέτοιμοι όλα όσα έρθουν, διότι δεν θέλω να σας αφήσω σε άγνοια σχετικά με την
εποχή που ζείτε. Το ξέρω καλά ότι ελάχιστη ανταπόκριση θα βρουν οι
προειδοποιήσεις που στέλνω με τους ενορατικούς και τους προφήτες Μου. Το ξέρω
ότι οι άνθρωποι θα ειρωνεύονται όλους τους απεσταλμένους Μου, ότι θα τους
κατηγορούν πως είναι ψευδοπροφήτες... Όμως δεν θ' αργήσουν να βεβαιωθούν πως
όσα λένε οι προφήτες κατ’ εντολή Μου είναι αληθινά.
Ποτέ στην ιστορία δεν γινόταν πιστευτό, όταν επίκειντο μεγάλες αλλαγές στη γη,
όταν τελείωνε μια περίοδος λύτρωσης για τους ανθρώπους και άρχιζε μια
καινούργια... Ήταν πάντα μόνο λίγοι, εκείνοι οι οποίοι πίστευαν τους απεσταλμένους
Μου και κατά συνέπεια σώζονταν. Συν τοις άλλοις, για τους ανθρώπους η γνώση των
γεγονότων που άλλαξαν ριζικά τη γη στο παρελθόν είναι καλυμμένη.
Είναι πολύ μεγάλα τα διαστήματα τα οποία μεσολαβούν μέχρι να ξανασυμβεί μια
τέτοια αλλαγή που σημαίνει ένα τέλος... Συνεπώς δεν έχουν καμία απόδειξη και
νομίζουν και τώρα ότι ένα τέλος της παλιάς μορφής της γης είναι αδύνατο.
Εντούτοις λίγο απέχετε από ένα τέτοιο τέλος, γιατί Εγώ το γνωρίζω πότε είναι
απαραίτητη μια αναμόρφωση της γης, Εγώ το ξέρω πότε οι άνθρωποι έχουν φθάσει
στο χαμηλότερο δυνατό σημείο πνευματικής κατάπτωσης, η οποία σημαίνει ότι είναι
απαραίτητη μια τέτοια αναμόρφωση... Παρ’ όλα αυτά τίποτα άλλο δεν μπορώ να
κάνω από το να σας προειδοποιώ μόνο γι’ αυτά τα γεγονότα... Κι αυτή τη γνώση
μπορείτε να τη δεχθείτε ή να την απορρίψετε, επειδή μέχρι το τέλος πρέπει να είναι
απόλυτα ελεύθερη η θέλησή σας, καθώς άλλωστε μια συγκεκριμένη γνώση δεν θα
συνείσφερε καθόλου στη σωτηρία σας...
Σκεφθείτε όμως ότι υπάρχει λόγος που φροντίζω να φθάσουν σε σας αυτές οι
προειδοποιήσεις... και παράλληλα πάντα να σκέφτεστε ότι ο Θεός και Δημιουργός
σας είναι Θεός της Αγάπης... και όλα όσα συμβαίνουν, προέρχονται από αυτή την
Αγάπη. Γι’ αυτό το λόγο, μέσω των αποκαλύψεών Μου σας φέρνω κοντά μια γνώση,
η οποία σας κάνει κατανοητό το σχέδιο που έχω για τη σωτηρία σας. Τότε θα
πιστέψετε αναγκαστικά ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ότι πρέπει να
αποκατασταθεί ξανά η Τάξη, με την οποία θα πρέπει να συμβαδίζουν όλοι οι
άνθρωποι προκειμένου να ωριμάσουν πνευματικά... και ότι επίσης θα πρέπει να δοθεί
η δυνατότητα μιας ανοδικής εξέλιξης και στο πνευματικό στοιχείο το οποίο είναι
ακόμη δεσμευμένο μέσα στη συμπαγή ύλη. Γιατί όλο το πνευματικό στοιχείο οφείλει
να φθάσει κάποτε στην τελείωση και μόνο Εγώ το ξέρω πως αυτό είναι δυνατό όπως
και το πότε έχει έρθει ο κατάλληλος καιρός να πάρουν όλα νέα κατεύθυνση. Γι’ αυτό
τηρώ τα χρονικά πλαίσια τα οποία έχουν τεθεί από ανέκαθεν σύμφωνα με το σχέδιο
σωτηρίας που έχω...
Αμήν
Αρ. 6347

5.9.1955
Σοβαρή προειδοποίηση

Είναι μετρημένες οι μέρες που θα βρίσκεστε ακόμη στη γη... Αυτά τα λόγια όμως
δεν σας τρομάζουν, γιατί απλά δεν τα πιστεύετε. Παρ’ όλα αυτά θα τ’ ακούσετε
επανειλημμένα, για να μην μπορέσετε μια μέρα να πείτε ότι μείνατε
απροειδοποίητοι...
Τέτοιες προειδοποιήσεις θα λάβετε από πολλές πλευρές, έτσι που οι σκέψεις σας
θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με αυτό το θέμα... ωστόσο κανείς δεν σας
αναγκάζει να αλλάξετε τον τρόπο που σκέφτεστε ή το χαρακτήρα σας. Είσαστε

ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε, ωστόσο κάποια στιγμή θα αποδώσετε ευθύνη για τις
πράξεις σας, ακριβώς επειδή έχετε ήδη προειδοποιηθεί... Ο ουράνιος Πατέρας σας δεν
σας αφήνει να πηγαίνετε ολοταχώς προς την καταστροφή, χωρίς καμία
προειδοποίηση, γιατί τότε η αγάπη Του για σας δεν θα ήταν απεριόριστη. Εσείς όμως
δεν θέλετε να παραδεχτείτε ότι υπάρχει ένας Θεός που σας αγαπάει. Κι αυτή είναι η
καταστροφή σας, γιατί δεν βρίσκετε τη σχέση που υφίσταται ανάμεσα στο δημιουργό
και τα δημιουργήματά του και αρνιέστε την ύπαρξη του Θεού, ο οποίος είναι η ίδια η
Αγάπη. Ειδάλλως θα καταλαβαίνετε αμέσως ότι αυτός ο Θεός σας στέλνει
προειδοποιήσεις και προτροπές, ακριβώς επειδή είσαστε τα πλάσματά του, τα οποία
δεν τα δημιούργησε αυθαίρετα και ούτε τα αφήνει να χαθούν πάλι αυθαίρετα.
Αντίθετα, ο μοναδικός σκοπός της ύπαρξής τους είναι να επιστρέψουν σε Αυτόν... Το
ότι οι άνθρωποι δεν θέλετε να πιστέψετε, είναι το μεγαλύτερο κακό, γιατί έτσι έχετε
κλειστά τα αυτιά σας σε όλες τις νουθεσίες και δεν ακούτε τη φωνή Εκείνου που δεν
θέλετε να αναγνωρίσετε.. Και η πίστη δεν μπορεί βέβαια να σας επιβληθεί με τη βία,
μόνο αν κάνετε πράξεις αγάπης, αυτές μπορούν να την αφυπνίσουν και να γίνει
ζωντανή. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει να σας φωνάζουν κάθε τόσο, να ζείτε με αγάπη τη
ζωή σας... Μπορείτε να ζείτε με αγάπη ακόμη και αν δεν πιστεύετε, αλλά με αυτό τον
τρόπο γρήγορα θα πιστέψετε ότι υπάρχει ένας προαιώνιος Θεός και Πατέρας, ο
οποίος κυβερνάει τον κόσμο κρατώντας στα χέρια του ακόμη και τη δική σας μοίρα...
Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να προσφέρει αγάπη, γιατί του δίνονται πάμπολλες
ευκαιρίες για να το κάνει... Το να θέλει όμως να προσφέρει αγάπη, είναι καθαρά δική
του παρόρμηση, η οποία δεν υφίσταται κανένα επηρεασμό. Όμως δεν έχετε πολύ
χρόνο πια στη διάθεσή σας για να δώσετε αγάπη... Ωστόσο αυτό το σύντομο
διάστημα που σας έχει παραχωρηθεί, θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε καλά και δεν
πρόκειται να βγείτε μετανιωμένοι... Δώστε αγάπη σε όλους τους συνανθρώπους σας
και δεν θ’ αργήσετε να το θεωρήσετε σαν πολύ πιθανό, ότι βρισκόσαστε μπροστά στο
τέλος... Γιατί με την αγάπη η πίστη γίνεται ζωντανή... και χάρη στην αγάπη οι σκέψη
καθαρίζει και παίρνει σωστή κατεύθυνση.
Γι’ αυτό το λόγο, ακόμη και αν νομίζετε ότι δεν μπορείτε να πιστέψετε,
τουλάχιστον δουλέψετε συνειδητά στην ψυχή σας. Προσπαθείτε συνεχώς να κάνετε
καλό στον άλλον, να του δίνετε χαρά, ευτυχία, να του προσφέρετε ανιδιοτελώς
βοήθεια όποτε βρίσκεται σε ανάγκη... Δώστε στους συνανθρώπους σας όλα αυτά για
τα οποία θα είσαστε και εσείς ευγνώμονες αν βρισκόσασταν στην ίδια θέση μ’
εκείνους. Και τότε θα σας φανεί όλο πιο πιστευτό, αυτό που τώρα σας αναγγέλλεται
σαν αλήθεια, ότι δηλαδή βρίσκεστε λίγο πριν το τέλος... Ο Θεός θέλει απλά να σας
βοηθήσει να ωριμάσετε ψυχικά και να σας προφυλάξει από μια τρομακτική μοίρα, η
οποία σας περιμένει εάν αδιαφορείτε για όλες τις προειδοποιήσεις και τις νουθεσίες
από πλευράς Του, όταν δεν πιστεύετε... Για το Θεό είναι όλα δυνατά, εκτός από το να
σας χαρίσει την ευτυχία παρά τη θέλησή σας, εφόσον παραμένετε στο σκοτάδι...
Αμήν
Αρ. 8717

6.1.1964

Μια ακόμη προειδοποίηση για τις επερχόμενες καταστροφές και τον πόλεμο
Τα χρόνια που έρχονται θα είναι για σας ιδιαίτερα επαχθή, καθότι οι παγκόσμιες
εξελίξεις περνάνε σε μια νέα φάση, οι ταραχές μεταξύ των λαών πληθαίνουν, ο κάθε
λαός βλέπει τον άλλον σαν εχθρό του ενώ δεν γίνεται καμία σοβαρή προσπάθεια για
να σταθεροποιηθεί η ειρήνη, παρ’ όλο που τη λαχταρούν όλοι οι άνθρωποι. Όμως ο
υλισμός είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από όλα τα σχέδια και τις προθέσεις των
ανθρώπων, γι’ αυτό ο καθένας προσπαθεί ν’ αποκομίσει τα μεγαλύτερα οφέλη.
Κανείς όμως δεν είναι δίκαιος στις σκέψεις και στις προθέσεις ή κινείται από καλά

αισθήματα. Διάφορα χτυπήματα της μοίρας εντείνουν το φόβο και την ταραχή, διότι ο
ίδιος ο Θεός προσπαθεί με κάθε τρόπο να κάνει τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν
την ύπαρξή Του. Γιατί η πίστη σε Αυτόν και στη δύναμή του είναι το μόνο
αποτελεσματικό αντίβαρο απέναντι σε όλα τα κακά και τα πάθη που σας περιμένουν.
Γι’ αυτό το λόγο θα πληθαίνουν και οι φυσικές καταστροφές, ώστε να
αναγνωρίσουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει μια ανώτερη δύναμη. Γιατί οτιδήποτε κακό
προέρχεται από ανθρώπους, το μόνο αποτέλεσμα που φέρνει πάντα, είναι να εντείνει
το μίσος ανάμεσά τους, χωρίς να οδηγεί σε πνευματικό προβληματισμό. Η αστοργία
των ανθρώπων παίρνει μορφές δίχως προηγούμενο. Σαν συνέπεια οι διαμάχες
ανάμεσα στους ανθρώπους θα γίνουν μόνιμες, παρ’ όλο που δεν έχει ανάψει ακόμη το
μεγάλο ολοκαύτωμα, το οποίο όμως θα έρθει με απόλυτη βεβαιότητα.
Οι ίδιοι οι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους αδιάφοροι και ελάχιστοι αναλογίζονται
ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Κι ωστόσο κυρίως οι
υπεύθυνοι είναι πνευματικά τυφλοί... πολλά λέγονται αλλά είναι μόνο κενά λόγια,
χωρίς να συνοδεύονται από τις απαραίτητες ενέργειες. Η ένδεια των ανθρώπων δεν
αντιμετωπίζεται, όπου είναι φανερή και αφού η εντολή της αγάπης για τον πλησίον
μένει εμφανώς ανεκπλήρωτη, σαν συνέπεια, ούτε η πνευματική κατάστασή τους δεν
μπορεί να είναι καλή, παρ’ όλο που οι ίδιοι ευημερούν από τη γήινη άποψη και δεν
φαίνεται να τους λείπει τίποτα...
Οι ψυχές τους υποφέρουν και εντούτοις οι άνθρωποι δεν είναι ανοικτοί σε
πνευματικές διδασκαλίες, οι οποίες θα ήταν η κατάλληλη τροφή για την ψυχή τους.
Οι άνθρωποι θα πρέπει να κοιτάζουν με ανοιχτά τα μάτια γύρω τους και να
υποβάλλουν και τη δική τους τη ζωή σε μια αυστηρή κριτική. Τότε θα μπορούν να
καταλάβουν επίσης αυτά που πρόκειται να έρθουν και όταν παρακολουθούν τα
γεγονότα να τους δώσουν τη σωστή ερμηνεία, γεγονότα τα οποία είχαν
προαναγγελθεί απ' αρχής, αλλά τώρα πλέον αποκτούν συγκεκριμένη σημασία, λόγω
της δύσκολης κατάστασης στην οποία βρίσκονται όσοι θίγονται άμεσα από αυτά...
Κι όντως, είναι η εποχή του τέλους. Κι επειδή οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια
καθόλου, είναι απαραίτητο να συμβούν υπερμεγέθη χτυπήματα της μοίρας για να
τους ταρακουνήσουν, ώστε κάποιοι λίγοι να ξαναβρούν την πίστη τους σ’ ένα Θεό
και Δημιουργό, στον οποίο οφείλουν την ύπαρξή τους... ώστε να τους ωθήσουν να
συλλογισθούν, ποιος λόγος παρακίνησε αυτό το Θεό και Δημιουργό να τους
δημιουργήσει και ποιος ο σκοπός του... Για σας τους ανθρώπους κρίνεται η ζωή ή ο
θάνατος, η απροσμέτρητη μακαριότητα ή μαρτύρια και πόνος, το ύψιστο φως ή το
βαθύτατο σκοτάδι... Κι όποιος θέλει να ζήσει με αυτό τον τρόπο, όποιος θέλει να
είναι ευτυχισμένος και να βρίσκεται αιώνια μέσα στο φως θα πρέπει να εκπληρώσει
το θέλημα του Θεού και Δημιουργού του, πρέπει να επιδιώκει να ανακαλύψει ποιο
είναι αυτό το θέλημα και έτσι να ζει με αγάπη για το Θεό και το συνάνθρωπο του...
Εάν όμως δεν πιστεύει σε ένα Θεό, τότε όλη η ζωή του στη γη είναι άσκοπη, συνέχεια
συγκρούεται με το νόμο της Θείας Τάξης. Η σύγκρουση όμως με τους νόμους της
Θείας Τάξης οδηγεί πάντα στο χάος και προς αυτό το χάος τώρα οδεύετε αμετάκλητα
οι άνθρωποι... Και το χάος δεν θα έχει μόνο αποκλειστικά πνευματικές συνέπειες.
Γιατί ολόκληρος ο γήινος κόσμος θα διαλυθεί, θα μαθαίνετε συνέχεια ειδήσεις για
φυσικές καταστροφές, ατυχήματα και άλλα κακά, γιατί δεν πρόκειται να υπάρξει πια
γαλήνη και ειρήνη σ’ έναν κόσμο που δεν έχει πια καθόλου αγάπη και πίστη...
Όποιος όμως από τους ανθρώπους έχει βρει το δρόμο για το Θεό, όποιος πασχίζει
να ακολουθεί τις εντολές που έχει δώσει για την αγάπη, όποιος Του αφιερώνεται
πνευματικά και αληθινά, προσεύχεται σ’ Αυτόν και ζητάει την προστασία του, είναι
βέβαιο ότι και θα την έχει. Γιατί τέτοιοι άνθρωποι ανήκουν στη μικρή Του ποίμνη, οι
οποίοι θα αντέξουν ως το τέλος. Αυτοί που δεν αφήνουν να κλονισθεί η πίστη τους,
που μένουν ενωμένοι και κουβαλούν το Θεό βαθιά μέσα στην καρδιά τους και γι’
αυτό στο τέλος θα ανυψωθούν από τη γη, εάν ο Θεός δεν τους έχει καλέσει
πρωτύτερα στο βασίλειο του... Αδιάλειπτα θα σας εφιστάται η προσοχή στο

επικείμενο τέλος, που όλο πιο πολύ πλησιάζει και ακόμη και αν δεν το πολυπιστεύετε
κατά βάθος, δεν θα μπορέσετε να το εμποδίσετε και μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε
μπροστά στους άλλους με κάθε βεβαιότητα αυτά που σας έχουν προαγγελθεί. Διότι
τούτο έχει σημασία, να μάθουν δηλαδή οι άνθρωποι πως όλα έχουν προβλεφθεί από
προαιώνια στο σχέδιο του Θεού, πως τα πάντα εξαρτώνται από το θέλημά του. Κι ότι
ο Θεός δραστηριοποιείται με τη Σοφία και την Αγάπη Του, για να ολοκληρώσει το
έργο της επιστροφής κοντά του και μια μέρα θα τον πετύχει αυτό το στόχο...
Αμήν
Αρ. 8512

28.5.1963

Η εξήγηση για τα δεινά και τις δοκιμασίες της τελευταίας εποχής...
Σας δίνω να σκεφθείτε ότι την κάθε μέρα που σας μένει ακόμη μπορείτε να την
αξιοποιήσετε για να προχωρήσετε στην τελειοποίησή σας... Κι ακόμη και αν είσαστε
πολύ απομακρυσμένοι από Μένα, μπορείτε και εσείς να γεφυρώσετε το χάσμα που
μας χωρίζει, φθάνει να Μου στείλετε μια προσευχή από τα βάθη της ψυχής σας...
διότι τότε παίρνετε εθελοντικά το δρόμο που οδηγεί σ’ Εμένα, γι’ αυτό έρχομαι και
Εγώ αληθινά προς το μέρος σας και σας ελκύω κοντά Μου...
Κι ακόμη και αν είναι λίγος ο χρόνος που έχετε να ζήσετε στη γη, για όσο ακόμη
έχετε ελεύθερη βούληση, μπορείτε να τη στρέψετε προς την κατεύθυνσή Μου και
από εκείνη τη στιγμή Μου δίνετε το δικαίωμα να σας πάρω από το χέρι και να σας
καθοδηγήσω. Το μόνο που πρέπει να ενεργοποιήσετε είναι η ελεύθερη θέλησή σας.
Αυτό γίνεται με το να Μου τη χαρίσετε, προσευχόμενοι σ’ Εμένα σαν Θεό και
Δημιουργό σας, του οποίου τη δύναμη αναγνωρίζετε και κάνετε έκκληση στην αγάπη
του για να σας βοηθήσει.
Το μόνο που απαιτώ είναι μια εσώψυχη προσευχή και έχετε στ’ αλήθεια σωθεί για
τώρα και για πάντα. Γιατί με μια τέτοια προσευχή αναγνωρίζετε ξανά ότι είμαι ο
Πατέρας σας, τον οποίο εγκαταλείψατε κάποτε. Ακόμη, με αυτή την προσευχή
επιδιώκετε να συνδεθείτε μαζί Μου και πάλι, οπόταν η δύναμή Μου μπορεί ξανά να
σας διαπεράσει.
Τώρα αποκλείεται η οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση και πτώση στα παλιά βάθη,
αφού μπορώ να διεκδικήσω τα δικαιώματά Μου απέναντι στον αντίμαχο Μου, επειδή
ανήκετε και σε Μένα, γι’ αυτό δεν σας εγκαταλείπω ποτέ πια εφόσον αποφασίσατε
πλέον να διαλέξετε Εμένα.
Ακόμη διαθέτετε αυτοσυνείδηση, ακόμη βρίσκεστε σαν άνθρωποι πάνω στη γη.
Και αρκεί να χρησιμοποιήσετε σωστά το λίγο χρόνο που σας μένει για να
τελειοποιηθείτε, αφού μπορείτε να περιμένετε με σιγουριά την υποστήριξή Μου για
να το πετύχετε, δεδομένου ότι μέχρι τέλους παλεύω για την κάθε ψυχή χωριστά,
προκειμένου να την κερδίσω για Μένα. Δεν μπορώ όμως να σας κάνω δικούς Μου
για όσο στρέφεστε από μόνοι σας προς τον αντίμαχο Μου, δίνοντάς του έτσι
δικαιώματα επάνω σας, τα οποία δικαιώματα Εγώ δεν μπορώ να αμφισβητήσω...
Ωστόσο μόνο με προειδοποιήσεις και νουθεσίες, δεν μπορώ να κάνω ιδιαίτερη
εντύπωση σε σας τους ανθρώπους. Θα πρέπει πρώτα να σας πνίγουν επίγειες
στεναχώριες και δοκιμασίες, τότε μόνο υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να Με
θυμηθείτε, οπόταν να έρθετε να Με βρείτε με την παράκληση να σας βοηθήσω... Γι’
αυτό το λόγο δεν μπορώ να σας προφυλάξω από συμφορές ή στεναχώριες, γιατί είναι
το τελευταίο μέσον να ωθηθείτε να αλλάξετε τον τρόπο που σκέπτεστε.
Γι’ αυτό το λόγο την τελευταία εποχή η δυστυχία θα ξεπεράσει κάθε όριο. Ο
καθένας θα υποφέρει ή θα υποχρεωθεί να ζήσει από κοντά τη δυστυχία των
συνανθρώπων του. Γιατί ο σκοπός είναι να ξυπνήσει η αγάπη στις καρδιές των

ανθρώπων, γι’ αυτό κάθε επίγεια συμφορά μπορεί να είναι η αφορμή να μαλακώσουν
οι καρδιές και να συμπαρασταθούν στο συνάνθρωπο... Και όπου ανάψει μια σπίθα
αγάπης, θα βοηθήσω παραπέρα και Εγώ, δίνοντας στους συνανθρώπους τη δύναμη να
συνεχίσουν τέτοιες πράξεις αγάπης... Τότε έχουν ήδη αποκτήσει ένα πρώτο σύνδεσμο
μαζί Μου, τον οποίο μπορούν να εμβαθύνουν ανάλογα με το βαθμό της αγάπης που
δείχνουν. Ως την τελευταία στιγμή θα προσφέρονται συνεχώς ευκαιρίες στον καθένα
όπου θα μπορεί να βοηθήσει τους γύρω του ανιδιοτελώς... το αν θα τις
εκμεταλλευθεί, θα το αποφασίσει η θέλησή του, η οποία είναι ελεύθερη... Ωστόσο
ακριβώς γι’ αυτή τη θέληση φέρει την ευθύνη, καθότι η θέλησή του επηρεάζεται τόσο
από τη δική Μου πλευρά όσο και από του αντιπάλου και πρέπει τώρα να επιλέξει
ανάμεσα στους δύο. Εντούτοις έχει τη δυνατότητα να σκεφτεί, και οι φωτεινές Μου
οντότητες θα τον βοηθήσουν στις σκέψεις του, χωρίς όμως να ασκήσουν οποιοδήποτε
εξαναγκασμό, όπως επίσης και ο αντίμαχος Μου δεν μπορεί να τις κατευθύνει με τη
βία.
Ωστόσο η αγάπη Μου δεν αφήνει κανένα να πέσει, η αγάπη Μου παρακολουθεί
την ψυχή μέχρι το θάνατο του σώματος αγγίζοντάς την τόσο συχνά, ώστε να μπορεί
πραγματικά να αποφασίσει και να διαλέξει Εμένα... Και μόνο αν κάνει πράξεις
αγάπης, είναι κερδισμένη για Μένα, γιατί τώρα πλησιάζει κοντά Μου
παραλαμβάνοντας συνεχώς ανανεωμένη δύναμη για να εκτελεί και άλλα έργα
αγάπης. Και η αγάπη μας ενώνει... έτσι που αυτή η ψυχή δεν μπορεί ποτέ πια να
χαθεί... Όμως χωρίς βάσανα και δοκιμασίες δεν πρόκειται να καταφέρω πλέον τίποτα
σε αυτή τη γη.
Αυτό πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι είναι η εξήγηση, που πολλές φορές η
τελευταία εποχή σας φαίνεται να είναι αβάστακτη... Ό,τι δεν μπορεί πια να επιτύχει η
αγάπη Μου, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από βάσανα και δοκιμασίες, ώστε μέσα
στον πόνο να γίνει επίκληση στην βοήθειά Μου.
Την επίκληση αυτή θα τη θεωρήσω σαν αναγνώριση του Εαυτού Μου, ώστε
ανάλογη θα είναι και η ανταμοιβή του ανθρώπου. Θα του δείξω τόσο φανερά την
παρουσία Μου, ώστε ν’ αρχίσει πραγματικά να Μ’ αναγνωρίζει και να Μου
ανταποδίδει την αγάπη του... Κι Εγώ θα τον δεχθώ ως και την τελευταία στιγμή. Τα
συστατικά στοιχεία της ψυχής του θα αποφύγουν τη μοίρα του να φυλακισθούν εκ
νέου μέσα στη ύλη. Όσο χαμηλό βαθμό ωριμότητας και αν έχει, θα μπορέσει να τον
ανεβάσει στο υπερκόσμιο βασίλειο, γιατί δεν διατρέχει πια τον κίνδυνο να ξαναπέσει
χαμηλά... Διότι όταν κάποιος Με αναγνωρίσει μια φορά, δεν Με εγκαταλείπει πια
ποτέ...
Αμήν
Αρ. 8085

22.1.1962

Προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα αποτελούν τις εποχές σωτηρίας
Για Μένα χίλια χρόνια είναι σαν μια μέρα... για Μένα αληθινά δεν έχει σημασία,
πότε θα επιστρέψετε κοντά Μου ή πόσο καιρό μείνατε μακριά, γιατί ξέρω ότι κάποτε
θα έρθετε σίγουρα σε Μένα και θα είσαστε τότε πλέον ενωμένοι μαζί Μου για
πάντα...
Εσείς όμως υποφέρετε απερίγραπτα σ’ αυτό το διάστημα που είσαστε μακριά
Μου, γιατί μόνο η ένωση μαζί Μου είναι μακαριότητα... Και Εγώ σας αγαπώ, γι’
αυτό θα ήθελα να σας συντομεύσω το χρόνο της δυστυχίας, για δική σας χάρη... Δεν
θέλω να υποφέρετε, ωστόσο με τη Σοφία Μου αντιλαμβάνομαι τι ευλογία μπορεί να
είναι για σας το να υποφέρετε, γιατί μπορεί να σας ωθήσει να επιταχύνετε την
επιστροφή σας σε Μένα, γιατί μπορεί να αλλάζει την σκέψη και τη θέλησή σας.

Εντούτοις ό,τι εναπόκειται στην εξουσία Μου το κάνω, προκειμένου να συντομεύσω
το χρονικό διάστημα που κρατάει η αντίσταση σας, χωρίς ωστόσο να αγγίζω την
θέλησή σας που είναι ελεύθερη. Γιατί η θέλησή σας καθορίζει από μόνη της το πόσο
θα μείνετε μακριά Μου και Εγώ δεν την εξαναγκάζω...
Αν και ο χρόνος δεν παίζει κανένα ρόλο για Μένα, παρ’ όλα αυτά στο σχέδιο
Μου για τη σωτηρία σας έχουν καθορισθεί συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια, τα οποία
έχουν προβλεφθεί για την εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου... με άλλα λόγια το
σχέδιο Μου είναι καθορισμένο και χρονικά και τα χρονικά πλαίσια τηρούνται
ανάλογα με το πως έχουν αποφασίσει η Αγάπη και η Σοφία Μου... Έχει γίνει
πρόβλεψη να υπάρχουν εποχές σωτηρίας οι οποίες είναι οριοθετημένες χρονικά έτσι
ώστε να προσφέρονται συνεχώς νέες δυνατότητες εξέλιξης... Αυτό έχει έτσι σοφά
προμελετηθεί δεδομένου ότι η συνεχώς ανανεωμένη αντίσταση που προβάλλεται από
πλευράς του κόσμου των αποστατημένων πνευμάτων, απαιτεί να δίνονται κάποιες
καινούργιες κατευθύνσεις. Ή επίσης ότι πρέπει από καιρό σε καιρό να αποκαθίσταται
η νομοθετημένη Τάξη την οποία δεν σέβεται καθόλου το πνευματικό στοιχείο που
αντιστέκεται, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται η εξέλιξη προς τα πάνω...
Αυτά λοιπόν τα προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα είναι οι «εποχές σωτηρίας»
τις οποίες τηρώ απαρέγκλιτα και επομένως σημαίνουν το τέλος μιας παλιάς περιόδου
εξέλιξης και την αρχή μιας νέας. Εσείς οι άνθρωποι δεν μπορείτε να προσδιορίσετε
χρονικά αυτές τις περιόδους, ωστόσο μπορείτε με ακράδαντη βεβαιότητα να
περιμένετε μια τέτοια αλλαγή εποχών σε καιρούς όπου δεν διαβλέπεται πια καμία
πνευματική εξέλιξη. Αλλά το προαιώνιο σχέδιο για τη σωτηρία σας προβλέπει ότι μια
τέτοια γνώση είναι και θα παραμείνει αναπόδεικτη για τους ανθρώπους... Διότι οι
διάφορες «εποχές» είναι τεράστιες, που οι άνθρωποι στερούνται οποιασδήποτε
σχετικής γνώσης, επιπλέον, μόνο όσοι είναι αφυπνισμένοι στο πνεύμα τους
αποδέχονται σαν πιστευτή μια τέτοια γνώση.
Για Μένα είναι χίλια χρόνια σαν μια μέρα... Εσείς όμως αισθάνεστε το χρόνο
ατέλειωτα μακρύ, αλλά θα μπορούσατε να το συντομεύσετε από μόνοι σας, εάν
προσπαθούσατε πραγματικά να απελευθερωθείτε από τον περιορισμό μέσα στην
υλική μορφή, πράγμα που μπορείτε και να επιτύχετε στην επίγεια ζωή σας σαν
άνθρωποι. Διότι έχετε αληθινά όλα τα βοηθητικά μέσα στη διάθεσή σας, μόνο η
θέλησή σας δεν μπορεί να εξαναγκασθεί να μεταμορφώσετε την ύπαρξή σας σε
αγάπη... Ωστόσο αυτή η μεταμόρφωση πρέπει να γίνει και γι’ αυτό το πράγμα
χρειάζεστε μόνο ελάχιστο χρόνο...
Αν μια περίοδος εξέλιξης πλησιάζει προς το τέλος της, δίχως να έχετε επιτύχει το
στόχο σας, τότε μπορεί να είναι και πάλι η μοίρα σας να παραταθεί για ένα ατέλειωτα
μεγάλο διάστημα η κατάσταση αποξένωσης από το Θεό. Η κατάσταση αυτή όμως
είναι εξαιρετικά βασανιστική για σας, ενώ Εμένα απλά Με ωθεί να δημιουργήσω νέες
δυνατότητες εξέλιξης για το πνευματικό στοιχείο που επιμένει στην αντίστασή του σ’
Εμένα, προκειμένου να προωθήσω την ωρίμανσή σας... Γιατί Εγώ το ξέρω ότι κάποτε
θα φθάσω στο στόχο Μου και για Μένα δεν ισχύει η έννοια του χρόνου... τα πάντα
είναι για Μένα παρόν... τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον... Αυτό εσείς δεν το
καταλαβαίνετε όσο η σκέψη σας είναι περιορισμένη. Κάποτε όμως θα το καταλάβετε
και οι ίδιοι δεν θα μπορείτε να συλλάβετε πως Μου προβάλλατε αντίσταση τόσο
πολύ χρόνο... γιατί κάποτε αναπόφευκτα θα γίνει η ένωση μαζί Μου, κι αυτό
σημαίνει επίσης αμέτρητη ευδαιμονία, μέσα στην οποία εξαφανίζονται όλα τα
βάσανα που περάσατε προηγούμενα, μέσα στην οποία θ’ αναγνωρίσετε
ευχαριστώντας και δοξολογώντας την Αγάπη Μου, η οποία σας ακολούθησε ως τα
πιο βαθιά βάθη και δεν ησύχασε μέχρι που πέτυχε το σκοπό της...
Αμήν

Αρ. 3905

16.10.1946
Ο Θεός εξηγεί το σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου

Με όλη την πληρότητα μπορείτε να πάρετε δύναμη και έλεος από Μένα, φθάνει
να το αποζητάτε και να είσαστε ανοικτοί γι’ αυτό. Με τον ίδιο τρόπο επίσης μπορεί
και το Πνεύμα Μου να δράσει μέσα σας, ανάλογα με την επιθυμία σας. Και θα σας
οδηγήσει σε όλη την Αλήθεια...
Εάν έχετε λοιπόν Εμένα τον ίδιο για δάσκαλο, τότε η γνώση σας θα πρέπει να
είναι τέλεια, με άλλα λόγια θα πρέπει να είσαστε καλά ενημερωμένοι πάνω σε όλους
τους τομείς που αφορούν πνευματικές γνώσεις. Γιατί εάν η γνώση σας είναι
αποσπασματική, εάν δεν γνωρίζετε τις αιτίες και τις αλληλουχίες, η διακυβέρνησή
Μου και η δράση Μου θα σας παραμείνουν ακατανόητες. Αν ψάχνετε να βρείτε
αλλού την απάντηση αντί από Μένα, θα έχετε αμφιβολίες που θα μείνουν χωρίς
απάντηση.
Γι’ αυτό πρώτα - πρώτα πρέπει να ξέρετε για το προαιώνιο σχέδιο για τη σωτηρία,
πρέπει να ξέρετε για τη σχέση των δημιουργημάτων με το Δημιουργό. Κατ’ αρχή θα
πρέπει να γνωρίζετε ότι όλα τα δημιουργήματα πρέπει να έχουν έναν προορισμό,
γιατί αλλιώς δεν θα μαρτυρούσαν την πάνσοφη δύναμη που τα έπλασε... Θα πρέπει
να γνωρίζετε το νόημα και το σκοπό της πλάσης, γιατί τότε μόνο μπορείτε να
γνωρίζετε πραγματικά τον ίδιο το Δημιουργό, ο οποίος ωθήθηκε από την Αγάπη και
τη Σοφία Του, να ενεργοποιήσει τη Θέλησή Του και να εκδιπλώσει την
Παντοδυναμία Του.
Εάν κατ’ αρχήν γνωρίζετε γι’ αυτό το αιώνιο σχέδιο σωτηρίας, τότε δεν θα έχετε
πρόβλημα να καταλάβετε όταν σας δίνεται μια διδασκαλία από τους ουρανούς, και η
γνώση σας θα μπορεί να επεκταθεί προς κάθε κατεύθυνση.
Η ανοδική εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου είναι και παραμένει η αιτία και ο
σκοπός όλων όσων βλέπετε γύρω σας, παράλληλα είναι το νόημα και ο σκοπός της
επίγειας ζωής του ανθρώπου... Αυτή η ανοδική εξέλιξη όμως θα πρέπει να συμβαίνει
μέσα σε ορισμένα χρονικά πλαίσια που έχω καθορίσει Εγώ, για το λόγο ότι πρέπει να
γίνεται σεβαστή η θεία Τάξη, η οποία απαιτεί να υπάρχει μια οριοθέτηση της κάθε
περιόδου εξέλιξης ή σωτηρίας. Διότι σύμφωνα με αυτή την αιώνια Τάξη Μου, το
στάδιο της εξέλιξης σας άνθρωπος πρέπει να διανύεται μόνο έχοντας πλήρη
ελευθερία της θέλησης..
Όμως μια ελεύθερη θέληση μπορεί εξίσου να εναντιωθεί στην αιώνια Τάξη Μου.
Και μια τέτοια εναντίωση όταν ξεπερνάει τα όρια, έχει σαν αποτέλεσμα τη διάλυση,
δηλαδή την αποξένωση από Μένα καθώς και την αποποίηση της Δύναμης που
παρέχω, η οποία είναι αυτή που συντηρεί τα πάντα... Εάν λοιπόν αποσύρω τη Θέληση
και τη Δύναμή Μου από έναν άνθρωπο, αφού δεν μπορώ να του τη δίνω ενάντια στη
θέλησή του, αυτό σημαίνει τότε ότι η εξωτερική μορφή φθίνει και το πνευματικό
στοιχείο μέσα του αδρανοποιείται. Κάτι το οποίο προορίζεται για μια ανώτερη
εξέλιξη, θα πρέπει να έχει επίσης τη δυνατότητα να εναντιωθεί στη Δύναμη που του
προσφέρω, δεδομένου ότι η ανοδική εξέλιξη πρέπει να γίνεται με ελεύθερη θέληση.
Εάν λοιπόν γίνει υπέρμετρη κατάχρηση της θέλησης, με το να ακολουθείται
δηλαδή η λανθασμένη κατεύθυνση, μια τέτοια αναρχία είναι ενάντια στην αιώνια
Τάξη Μου και το αποτέλεσμα είναι πλήρης κατάρρευση, υλικά και πνευματικά.
Πρέπει τότε αυτή η εξελικτική περίοδος να λήξει και ν' αρχίσει μια νέα. Αυτή η νέα
αρχίζει πάλι μέσα στα πλαίσια της αιώνιας Τάξης προσφέροντας πάλι κάθε
δυνατότητα στον άνθρωπο να έρθει πιο κοντά Μου με ελεύθερη θέλησή του...
Εάν κανείς γνωρίζει για το νόημα και το στόχο της δημιουργίας και της ζωής στη
γη, τότε γνωρίζει και για το αιώνιο σχέδιο σωτηρίας που έχω καταστρώσει.
Αντιλαμβάνεται τότε επίσης πως αυτές οι εποχές πρέπει να είναι επανειλημμένες και
ότι περνούν αιωνιότητες έως ότου όλο το πνευματικό στοιχείο να ολοκληρώσει την

πορεία της ανοδικής εξέλιξης επιστρέφοντας σ’ Εμένα... Τότε θα ξέρει επίσης πότε
έχει αρχίσει η κατάσταση της διάλυσης. Γιατί θα το αναγνωρίσει από την πνευματική
κατάπτωση της ανθρωπότητας, πότε έχει έρθει η ώρα για το τέλος μιας λυτρωτικής
περιόδου, αφού θα ξέρει πότε καταστρατηγείται ο νόμος της αιώνιας Τάξης. Όπως
επίσης θ’ αναγνωρίσει ότι δεν μπορώ Εγώ ν’ αλλάξω αυτή την κατάσταση, με το να
στερήσω από τον άνθρωπο την ελευθερία της θέλησής του υποχρεώνοντάς τον έτσι
να ζήσει σύμφωνα με την Τάξη Μου. Παρά ότι πρέπει να δεσμεύσω τη θέλησή του
μέσα σε μια άλλη μορφή, αφήνοντας του τη δυνατότητα να εξελιχθεί προς τα πάνω.
Όχι όμως πια σαν ελεύθερο ον ως άνθρωπος, παρά φυλακίζοντας το πνευματικό
στοιχείο του εκ νέου μέσα στην ύλη. Κάτι τέτοιο λοιπόν απαιτεί να γίνουν νέες
δημιουργίες, δηλαδή να διαλυθούν προηγούμενα οι παλιές, οι οποίες δεν εκπληρούν
πια το σκοπό τους.
Κι αυτό συμβαίνει ανά περιόδους, όπως είναι από προαιώνια καθορισμένο, διότι
προέβλεψα απ’ αρχής την κατεύθυνση που θα έπαιρνε η θέληση της ανθρωπότητας
και ανάλογα μ’ αυτήν έχει καθορισθεί και το σχέδιο Μου για τη σωτηρία τους...
Αμήν
Αρ. 8459

5.4.1963
Η αλήθεια για τα αρχέγονα πνεύματα και την πτώση τους

Εσάς που θέλετε να Με υπηρετήσετε στο τελευταίο διάστημα πριν από το τέλος,
θα σας φροντίσω με κάθε τρόπο, γιατί θα χρειασθεί να διορθώσετε πολλά λάθη και
διαστρεβλώσεις. Αυτά τα λάθη σας τα ξεσκεπάζω Εγώ και σας δίνω τα μέσα να τα
καταπολεμήσετε, πράγμα που θα ήταν αδύνατο χωρίς το Λόγο Μου που σας στέλνω
από ψηλά. Γνωρίζω σε ποια σημεία σφάλλει η ανθρώπινη σκέψη. Γνωρίζω σε ποια
σημεία έχουν παγιωθεί οι απόψεις τους και δεν δέχονται να τις αποβάλλουν, παρ’ όλο
που είναι αντίθετες με την αλήθεια. Ωστόσο θέλω να δώσω ένα φως σε όλους σας,
θέλω να φωτίσω τη σκέψη εκείνων στους οποίους έχω αναθέσει να διαδώσουν την
Αλήθεια. Κάθε φορά σας δίνω την ίδια εξήγηση, ότι δηλαδή είσαστε όντα που
εξέπεμψα κάποτε, τα οποία δεν ολοκλήρωσαν τον προορισμό τους, γιατί Μου
αντιτάχθηκαν. Αυτά λοιπόν που είχα εκπέμψει σαν δύναμη από μέσα Μου, ήταν
συνειδητά, σκεπτόμενα πλάσματα, προικισμένα με ελεύθερη θέληση, δεν ήταν
δηλαδή άψυχα έργα. Είχαν ζωή μέσα τους, γιατί η δύναμή Μου, η οποία ήταν η
πρωταρχική τους ουσία, είναι και παραμένει κάτι το ζωντανό, το οποίο παρακινεί σε
ακατάπαυστη δραστηριότητα. Σε αυτή τη δύναμη λοιπόν έδωσα τη μορφή όντων,
πράγμα που θα πρέπει ωστόσο να γίνει κατανοητό ως πνευματική έννοια, διότι
μπορούσαν να βλέπει το ένα το άλλο σαν λαμπρότατα πλάσματα μέσα σ’ ένα
αστραφτερό φως. Το κάθε ον που είχα εκπέμψει ήταν αυτοτελές. Είχε πλήρη
ανεξαρτησία και η δύναμη της Αγάπης Μου το διαπερνούσε διαρκώς. Επρόκειτο για
ομοιώματα του Εαυτού Μου, ήταν «μινιατούρες» της δικής Μου ύπαρξης. Είχαν
δύναμη και φως για να μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα και ήταν απόλυτα τέλεια,
γιατί από Εμένα μόνο τέλειο μπορεί να προέλθει.
Κι αυτά τα όντα αποστάτησαν από εμένα. Λόγω της ελεύθερης θέλησής τους,
μετατράπηκαν στο αντίθετο. Έχασαν την τελειότητά τους, έγιναν ατελή και
δυστυχισμένα, γιατί απέκρουσαν το φως της θείας Αγάπης που τα διαπερνούσε. Έτσι
απέβαλαν τη θεϊκή τους φύση, όμως παρέμειναν σαν ύπαρξη, μόνο που ήταν πια
χωρίς αγάπη. Αυτό ήταν δυνατό, γιατί διέθεταν την ελεύθερη θέληση, σαν απόδειξη
της θεϊκής καταγωγής τους, η οποία μπορούσε να εκδιπλωθεί προς πάσα κατεύθυνση
και έτσι στράφηκε ενάντια στη θεϊκή. Το όν απαρνήθηκε μόνο τη δύναμη της Αγάπης
του Θεού, δηλαδή η διαρκή ακτινοβολία της Αγάπης Μου. Αυτό σήμαινε

κατακόρυφη πτώση, στην πιο βαθιά άβυσσο, γιατί έτσι ήταν πια ανίκανο για να
δράσει και η ύπαρξή του, η ουσία του σκλήρυνε. Με αυτόν τον τρόπο ό,τι είχα
δημιουργήσει τέλειο κάποτε, απομακρύνθηκε από κοντά Μου εκούσια και στράφηκε
ολοένα και περισσότερο προς την άβυσσο.
Σας έχει εξηγηθεί επανειλημμένα αυτή η πτώση των πνευμάτων και ξέρετε πως
έγινε, ότι δηλαδή απέκρουσαν την Αγάπη Μου. Έτσι έχασαν την ικανότητα να είναι
ενεργά. Επειδή όμως στην ουσία η υπόστασή τους ήταν ακτινοβολία της δύναμής
Μου, η οποία δεν μπορούσε να μείνει ανενεργή, έπρεπε αυτή η ενέργεια να δράσει
κάπου αλλού. Για να γίνει αυτό δυνατό, αυτή η δύναμη μεταμορφώθηκε κι έγινε η
Δημιουργία. Έτσι δραστηριοποιήθηκε σύμφωνα με το θέλημά Μου, με άλλα λόγια τα
πεσμένα όντα υποχρεώθηκαν να προσφέρουν νομοτελειακά τις υπηρεσίες του με
άλλη μορφή. Ό,τι βρίσκεται δέσμιο μέσα στα έργα της Δημιουργίας και κάνει αυτό το
πέρασμα με το σκοπό να ανέλθει σταδιακά ως την τελευταία βαθμίδα, είναι το
πνευματικό πλάσμα που κάποτε βγήκε από μέσα Μου και στη συνέχεια έπεσε στα
βάθη.
Πρόκειται για το ο ν το οποίο Εγώ δημιούργησα σαν απόλυτα τέλειο, στο οποίο
έδωσα ανεξάρτητη ύπαρξη, σαν ομοίωμά Μου. Τώρα επιστρέφει μέσα από ένα
μαρτυρικό δρόμο για να ξαναγίνει μετά από ένα ατελείωτο μακρύ διάστημα, αυτό
που ήταν αρχικά. Μια σαφέστερη απάντηση δεν μπορεί να σας δοθεί αν ρωτάτε τι
έγινε το πνεύμα όταν έπεσε το ον.
Για ποιο πνεύμα μιλάτε; Δημιούργησα πνευματικά όντα και αυτά έπεσαν από
Εμένα. Συνεπώς η ψυχή δεν είναι «ψυχή ενός πνεύματος», παρά η ψυχή είναι το ίδιο
το αρχέγονο πνεύμα, το οποίο κάποια στιγμή έπεσε και τώρα ενσαρκώνεται μέσα
στον άνθρωπο για την τελική τελειοποίησή του. Στην περίπτωση που ενσαρκώνεται
ένα αρχέγονο πνεύμα, το οποίο δεν είχε πέσει, η ψυχή του είναι ακριβώς εκείνο το
πρωταρχικό πνεύμα και όχι απλά ένα τμήμα του.
Σας έχει ειπωθεί επανειλημμένα ότι φωτεινές οντότητες επιμελούνται διαρκώς
όλα τα πεσμένα πνεύματα στην επάνοδο τους. Αυτές οι οντότητες είναι εκείνες οι
οποίες συντάχθηκαν πλήρως με το θέλημά Μου κατά τη δοκιμασία της ελευθερίας
τους. Η ευτυχία τους είναι να συνεισφέρουν στην τελική επιστροφή των αποστατών.
Η μεγάλη τους αγάπη νοιάζεται διαρκώς για όλα τα πλάσματα και φροντίζει να έχουν
πάντα έναν καινούργιο σωματικό φορέα ή περίβλημα, ώστε να μπορέσουν να
ανέλθουν πιο ψηλά. Γιατί η Αγάπη θα ενεργεί πάντα σύμφωνα με το θέλημά Μου και
γι’ αυτό θα ρέει ακατάπαυστα προς τα ατελή πλάσματα, ώστε να αποκτήσουν
συνειδητότητα κατά την επίγεια ζωή τους και να ξαναγίνουν, ό,τι ήταν πρωταρχικά.
Αυτή τη μετατροπή την επιτυγχάνει μόνο η αγάπη. Και το ον, σαν άνθρωπος πια,
πρέπει να καλλιεργήσει από μόνο του την αγάπη, ώστε να βρει πάλι το σύνδεσμο μ’
Εμένα για να είναι μακάριο αιώνια.
Αμήν
Αρ. 7127

22.5.1958

Ο λόγος που μας έχει αφαιρεθεί η ανάμνηση από την προηγούμενη ύπαρξη μας...
Αν εσείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζατε τη ζωή σας στη γη σαν το τελευταίο σταθμό
μιας ατέλειωτα μακριάς πορείας εξέλιξης, τότε θα βάζατε όλα σας τα δυνατά για να
διανύσετε αυτό το σύντομο τελευταίο στάδιο χωρίς να διστάζετε μπροστά σε κανέναν
κόπο προκειμένου να ολοκληρώσετε με επιτυχία την εξέλιξή σας προς τα πάνω, σε
αυτή τη σύντομη περίοδο της ζωής στη γη.
Επειδή όμως σας λείπει η ανάμνηση της προηγούμενης ύπαρξής σας και μόνο για
τη σύντομη πορεία σας πάνω στη γη γνωρίζετε με βεβαιότητα, γι’ αυτό το λόγο και

δεν καταβάλλετε ιδιαίτερες προσπάθειες. Αντίθετα, αδιαφορείτε για αυτό που
υπάρχει κατόπιν και δεν σκέφτεστε παρά ελάχιστα, τι σας περιμένει μετά από αυτή τη
ζωή.
Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ζήσετε χωρίς την ανάμνηση της προηγούμενης εξέλιξής
σας, για να μην επηρεασθείτε στη θέληση, στις σκέψεις και στις πράξεις σας. Αν
είχατε όμως τη δυνατότητα να ρίξετε έστω μια ματιά προς στα πίσω, δεν θα
μπορούσατε πια να ζήσετε από τον τρόμο... ή αντίθετα ο μεγάλος φόβος θα σας
ωθούσε να κάνετε οτιδήποτε σας ζητιέται, προκειμένου να αποφύγετε αυτή τη
φοβερή μοίρα και να γλυτώσετε από κάθε μορφή περάσματος μέσα από την ύλη.
Θα είχα λοιπόν καθ' όλα τη δύναμη να σας υποχρεώσω να διαμορφώσετε τη ζωή
σας σύμφωνα με το θέλημά Μου, φθάνει μόνο να σας άφηνα να ρίξετε μια ματιά προς
στα πίσω. Αλλά η αγάπη Μου για σας είναι πιο μεγάλη και θέλει να σας προσφέρει
μια απεριόριστη ευτυχία, πράγμα όμως που αποκλείει κάθε βιασμό της θέλησής σας...
Διότι για να είναι η μακαριότητά σας απεριόριστη, θα πρέπει να επιλέξετε από μόνοι
σας, εντελώς ελεύθερα, να ζήσετε όπως είναι το θέλημά Μου, σύμφωνα δηλαδή με
τον αιώνιο Νόμο...
Καταλάβετε πως είναι μια πράξη ευσπλαχνίας και αγάπης το γεγονός ότι σας έχω
αφαιρέσει την ανάμνηση... αφ' ενός με σκοπό να σας προφυλάξω από τη γνώση για
την προηγούμενη επίγεια ζωή που έχετε αφήσει πίσω σας και αφετέρου για να σας
δώσω τη δυνατότητα να γίνετε χωρίς περιορισμούς ευτυχισμένοι... Ωστόσο δεν σας
αφήνω και χωρίς καμία γνώση, έστω και αν μια τέτοια γνώση δεν μπορεί να
αποδειχθεί.
Έτσι λοιπόν γνωρίζετε για την προηγούμενη κατάστασή σας, χωρίς όμως να σας
βαραίνει ιδιαίτερα, επειδή την έχετε ξεπεράσει. Ωστόσο το ότι γνωρίζετε σχετικά
μπορεί να σας παρακινεί να αυξήσετε τον πνευματικό σας αγώνα, ο οποίος όμως
διεξάγεται με απόλυτα ελεύθερη θέληση, οπόταν αποκομίζετε τεράστια ευλογία...
Γι’ αυτό το λόγο μόνο σας λέω επανειλημμένα, να μην απορρίπτετε τίποτα, αλλά
να λαβαίνετε υπ’ όψη σας όλα όσα σας αποκαλύπτονται σχετικά με το σκοπό και το
στόχο της ζωής σας στη γη. Και συλλογισθείτε επίσης γύρω από αυτή τη γνώση που
σας πληροφορεί για την ύπαρξή σας πριν από την τωρινή σας ενσάρκωση.
Σκεφθείτε το και διαμορφώστε τη ζωή σας να είναι πάντα έτσι ώστε να μπορείτε
να δώσετε λόγο γι’ αυτήν στον εαυτό σας και να μη χρειάζεται να φοβάστε να
λογοδοτήσετε γι’ αυτήν σ’ Εμένα. Πιστέψτε όμως ότι δεν είναι άσκοπη η ύπαρξή σας
πάνω στη γη. Και ότι ο σκοπός της δεν είναι απλά η συντήρηση και η ικανοποίηση
του σώματος σας, που είναι παροδικό και που μόνοι σας εσείς δεν μπορείτε να
καθορίσετε πόσο θα ζήσει.
Ακόμη και αν δεν είσαστε πρόθυμοι να δεχθείτε άλλες γνώσεις από αυτά που
ξέρετε, αν δεν θέλετε να αποδεχθείτε πράγματα που «δεν αποδεικνύονται»,
τουλάχιστον προσέξετε σωστά το «Λόγο του Θεού». Γιατί αν τον ακούσετε
προσεκτικά και με πίστη, μπορεί να φέξει επίσης ένα μικρό φως μέσα σας, οπότε θα
καταλάβετε κάποια πράγματα τα οποία θα σας φανούν πιστευτά, παρ’ όλο που επίσης
δεν μπορούν να αποδειχθούν. Προσπαθήστε μόνο να συνδεθείτε με κάποιον τρόπο με
το πνευματικό βασίλειο, είτε με τις σκέψεις σας ή με το να κατευθύνετε τη θέλησή
σας ή με το να κατευθύνετε τη θέλησή σας προς το Δημιουργό σας, ή επίσης με
πράξεις αγάπης, οι οποίες είναι ο πιο ασφαλής σύνδεσμος μαζί Μου... Τότε θα
κατανοήσετε κάποια μυστικά τα οποία θα σας φανερωθούν από μόνα τους, ώστε να
βοηθηθείτε να διανύσετε μ' επιτυχία το σύντομο τελευταίο στάδιο της εξέλιξής σας...
Αλλά μην ξοδεύετε τη ζωή σας εντελώς αμέτοχοι, μην αφήνετε μόνο τις
σωματικές σας επιθυμίες να κυριαρχούν καθ' όλα στη σκέψη σας, διότι γύρω σας έχω
δημιουργήσει πολλά πράγματα που μπορούν να σας παρακινήσουν να σκεφθείτε...
Σας περιβάλλουν κάθε είδους θαύματα, τα οποία είναι έργα της Αγάπης και της
Δύναμής Μου τα οποία θα πρέπει επίσης να σας αποδεικνύουν την ύπαρξή Μου...
Και τότε προσπαθήστε να συνδεθείτε με Αυτόν που σας αποκαλύπτεται μέσα στην

πλάση... Τότε θα αποφύγετε την τρομακτική μοίρα να περάσετε και εσείς οι ίδιοι
ξανά μέσα από τα δημιουργήματα που βλέπετε και θα απελευθερωθείτε από τον
αναγκαστικό περιορισμό μέσα σε μια υλική μορφή, μπορώντας έτσι να περάσετε στο
μακάριο βασίλειο των πνευμάτων. Εκεί θα ζείτε πια σε ελευθερία, σε φως, σε
μακαριότητα...
Αμήν
Αρ. 8564

20.7.1963
Η διαδικασία επιστροφής στο Θεό

Κανένα πράγμα το οποίο προήλθε κάποτε από Μένα και τη Δύναμή Μου, δεν
μπορεί να πάει για πάντα χαμένο... Η υπόστασή του παραμένει, διότι είναι ακατάλυτο
και επιστρέφει απαράβατα σε Μένα, την προαιώνια Πηγή ενέργειας γιατί αυτός είναι
ο νόμος της αιώνιας Τάξης Μου. Ωστόσο η οντότητα η οποία προήλθε από Μένα ως
τέλειο, θεϊκό ον, μπορούσε, χάρη στη θέλησή της που ήταν ελεύθερη, να μετατραπεί
στο αντίθετο, μπορούσε να αποποιηθεί την τελειότητά της και να γίνει ένα αντίθεο
ον... Αυτό και έκανε, χωρίς να την εμποδίσω, δεδομένου ότι είχα ένα συγκεκριμένο
σχέδιο. Διότι είχα θέσει ένα στόχο για όλα τα όντα που είχαν «δημιουργηθεί», να
εξελιχθούν δηλαδή σε αληθινά «παιδιά» Μου, τα οποία δεν θα τα είχα «πλάσει»,
όπως θα ήθελα εγώ, παρά τα οποία έπρεπε εκούσια από μόνα τους να
αυτοδιαμορφωθούν σε παιδιά Μου...
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν δεν τα εμπόδισα να αποστατήσουν από Μένα, παρά
σχεδίασα για όλα τα πεσμένα όντα μια διαδικασία επανόδου κοντά Μου. Δηλαδή την
ενέργεια που είχε εκπορευθεί κάποτε από Μένα υπό τη μορφή των διαφόρων όντων,
τη μεταμόρφωσα σε κάθε είδους δημιουργήματα. Διέλυσα τα όντα σε αμέτρητα
μόρια, τα οποία έδωσαν ζωή στα διάφορα δημιουργήματα και έτσι η δύναμη εκείνη
ενεργοποιήθηκε σύμφωνα με το Θέλημά Μου... με άλλα λόγια το κάθε δημιούργημα
υπακούοντας το φυσικό νόμο, εκτελούσε το καθήκον που του είχε ανατεθεί, διότι δεν
άφησα να γίνει τίποτα χωρίς αιτία και σκοπό... Το κάθε δημιούργημα είχε τον
προορισμό του και η αγάπη, η σοφία και η δύναμή Μου έφτιαξαν έναν γήινο κόσμο,
ο οποίος περιείχε όλα εκείνα τα μόρια των πεσμένων ψυχών. Αυτά ωρίμαζαν σιγά σιγά προς τα πάνω, με το σκοπό πάλι κάποια στιγμή να ξανασμίξουν μεταξύ τους σαν
ξεχωριστά όντα, επειδή θα έπρεπε πάλι στο μέλλον να ενσαρκωθούν στον άνθρωπο
συνιστώντας το πρωταρχικό πνεύμα που είχε κάποτε εκπέσει από το Θεό. Και τότε θα
έπρεπε να περάσουν την τελευταία δοκιμασία της θέλησής τους, να στραφούν δηλαδή
εθελοντικά προς Εμένα, όπως κάποτε είχαν απομακρυνθεί εθελοντικά από κοντά
Μου... Αυτή λοιπόν η ατέλειωτα μακριά εξέλιξη προς τα πάνω, σημαίνει μια πορεία
ταπείνωσης για το πρωταρχικό ον που έχει διαλυθεί σε άπειρα μόρια, σε αντίθεση
δηλαδή με την πτώση του, η οποία οφείλετο στην αλαζονεία και τη μανία που είχε να
κυριαρχεί...
Ο μόνος τρόπος για να επιστρέψουν τα όντα στην αρχή τους είναι υπηρετώντας
συνεχώς. Η υπηρεσία αυτή γίνεται βέβαια υποχρεωτικά, ώσπου κάποια στιγμή το ον
να έχει ολοκληρωθεί και να έχει γίνει άνθρωπος, οπόταν οφείλει να υπηρετήσει πλέον
εθελοντικά, ωθούμενος Μόνο από την αγάπη του... πράγμα που τότε εγγυάται τη
βέβαιη τελείωσή του σε αυτή τη γη. Είναι ατέλειωτα μακρύς ο δρόμος τον οποίο
πρέπει να καλύψει το πνεύμα που αποστάτησε κάποτε, μέχρι να μπορέσει να πάρει
την τελευταία του απόφαση σαν άνθρωπος σε κατάσταση απόλυτα ελεύθερης
θέλησης.... Κι αυτός ο δρόμος είναι τόσο απερίγραπτα οδυνηρός, που γι’ αυτό
αφαιρείται από τον άνθρωπο η ανάμνησή του, ούτως ώστε να μπορεί ν’ αποφασίσουν
ελεύθερα. Ενώ εάν γνώριζε τον πόνο και τη δυστυχία που πέρασε όσο δεν ήταν

ελεύθερος, δεν θα μπορούσε να θέλει και να σκέφτεται ελεύθερα σαν άνθρωπος.
Γιατί ο φόβος θα τον ωθούσε μεν προς στη σωστή απόφαση, αλλά αυτό δεν θα είχε
καμία αξία για την ψυχή και την τελειοποίησή της...
Ο άνθρωπος πρέπει να υπηρετεί ελεύθερα, ωθούμενος από αγάπη και να φθάσει
μόνος του στην ωριμότητα, γι’ αυτό άλλωστε διανύει το δρόμο του πάνω στη γη...
Διότι ο άνθρωπος είναι εκείνο το πρωταρχικό πνεύμα το οποίο έπεσε κάποτε, στο
οποίο η απέραντη Αγάπη Μου προσφέρει κάθε δυνατότητα προκειμένου να γίνει
ξανά αυτό που ήταν στην αρχή: ένα ον ύψιστης τελειότητας. Τώρα όμως θα έχει
φθάσει από μόνο του αυτόβουλα στην τελειότητα, την οποία Εγώ δεν μπορούσα να
του δώσω, ούτως ώστε τώρα το «δημιουργημένο έργο» θα έχει γίνει ομοίωμά Μου,
θα έχει γίνει «παιδί» Μου...
Αυτός είναι ο στόχος που έθεσα απαρχής, ο οποίος απαίτησε μια ατέλειωτα
μακριά πορεία εξέλιξης και συνιστά το «προαιώνιο σχέδιο για τη σωτηρία». Να
ξέρετε λοιπόν ότι εσείς είσαστε εκείνο το εκπεσόν πνευματικό στοιχείο, το οποίο
βρίσκεται λίγο πριν την εκπλήρωση του στόχου. Ο δε στόχος σημαίνει ότι συνδέεστε
αυτόβουλα μαζί Μου, πράγμα που σημαίνει πάλι ότι πρέπει να μεταμορφώσετε το
είναι σας σε αγάπη για να μπορέσετε να ενωθείτε μαζί Μου, που είμαι η αιώνια
Αγάπη. Ξέρετε λοιπόν τώρα ότι η ύπαρξή σας δεν άρχισε με την ανθρώπινη
υπόσταση, αλλά ότι υπάρχετε εδώ και άπειρο καιρό...
Ξέρετε ότι προφανώς Εγώ δεν σας δημιούργησα σε μια τέτοια κατάσταση που
κάθε άλλο παρά τέλεια μπορεί να ονομασθεί, αφού σαν άνθρωποι έχετε αδυναμίες
και ελαττώματα. Εφόσον δεν είσαστε τέλεια όντα, συνεπώς δεν μπορεί ποτέ να
προήλθατε σε αυτή την κατάσταση από Μένα, που μόνο τέλεια όντα μπορώ να
δημιουργήσω. Αυτή η γνώση λοιπόν θα πρέπει να σας βάλει σε σκέψεις και να σας
οδηγήσει στην αναγνώριση ότι και η επίγεια ζωή σας πρέπει να έχει επίσης ένα
σκοπό. Να επιστρέψετε δηλαδή στην τελειότητα, την οποία είχατε πρωταρχικά και
την οποία αποποιηθήκατε εκούσια...
Ξέρετε λοιπόν επίσης και για την αποστολή σας, η οποία συνίσταται στο να
μεταμορφώσετε το είναι σας σε αγάπη που αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο σας,
αφού είσαστε όμοιοι μ’ Εμένα ως προς την πρωταρχική ουσία σας. Τώρα σαν
άνθρωποι είσαστε ακόμη πολύ μακριά από την τελειότητα, ωστόσο είσαστε και
παραμένετε δημιουργήματα του Θεού τα οποία δεν μπορούν ποτέ να χαθούν. Πάντα
θα φροντίζω για την τελειοποίησή σας, ούτε πρόκειται να σας εγκαταλείψω ποτέ και
κάποια μέρα θα φθάσετε σίγουρα στον τελευταίο στόχο, να ενωθείτε απόλυτα μαζί
Μου και να μείνουμε ενωμένοι για όλη την αιωνιότητα... Το γεγονός ότι ελάχιστα
γνωρίζετε σχετικά σαν άνθρωποι, οφείλεται στον πολύ χαμηλό βαθμό αγάπης που
έχετε, ειδάλλως θα είχατε πλήρη γνώση. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα ήσασταν
(είσαστε!) ήδη κοντά στην τελειοποίησή σας. Αυτή τη γνώση σας τη δίνω μόνο όταν
είσαστε έτοιμοι να τη δεχθείτε... μόνο όταν ζητάτε να μάθετε για τις σχέσεις που
επικρατούν ανάμεσα σε σας τους ίδιους, τον Θεό και προαιώνιο Δημιουργό σας και
ολόκληρη τη Δημιουργία...
Τότε θα γνωρίζετε πραγματικά όλη την Αλήθεια και θα βαδίσετε συνειδητά τώρα
πια την επίγεια πορεία σας με σκοπό την τελική ένωση μαζί Μου... Θα κατακτήσετε
την τελειότητα και μαζί μ’ αυτήν μια ζωή μακαριότητας, που δεν έχει τέλος ποτέ...
Αμήν
Αρ. 4040

15.5.1947
Η εποχή της σωτηρίας με τον Ιησού Χριστό

Η μέρα της Κρίσης αποτελεί το τέλος μιας εποχής η οποία ήταν εξαιρετικά
σημαντική για την εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου. Γιατί σε αυτή την εποχή ήρθε
στη γη ο Ιησούς Χριστός, ο απεσταλμένος του Θεού, ένας γιος του Φωτός ο Οποίος
κατέβηκε από το πνευματικό βασίλειο για να σώσει την ανθρωπότητα.
Η εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου είχε μείνει στάσιμη, δεν εμφανιζόταν καμία
πρόοδος πια, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια με στόχο το Θεό, το Φως, την αιώνια
Αλήθεια. Κα η αγάπη είχε παγώσει μεταξύ των ανθρώπων... στη γη είχε επέλθει το
πιο χαμηλό πνευματικό σημείο, γι’ αυτό χρειαζόταν βοήθεια ειδάλλως όλο το
πνευματικό στοιχείο θα χανόταν παρασυρόμενο προς αυτόν, ο οποίος υπήρξε η αιτία
του μεγάλου σκότους, στον πνευματικό κόσμο.
Η βοήθεια ήταν άμεσα απαραίτητη, αλλά μόνο υπό τη μορφή μιας ακτίνας Φωτός
μπορούσε να δοθεί από τους ουρανούς... Έπρεπε μία οντότητα του Φωτός να
πορευθεί την πορεία στη γη, για να διδάξει τους ανθρώπους. Ταυτόχρονα δε, να
δώσει με το δικό της παράδειγμα σωστής διαβίωσης, την απόδειξη ότι ήταν δυνατό
να πραγματοποιηθεί αυτό που απαιτούσε ο Θεός από τους ανθρώπους οι οποίοι
ήθελαν να απελευθερωθούν από την εξουσία του αντιμάχου Του. Και μια τέτοια
οντότητα Φωτός ήταν ο Ιησούς ως προς την ψυχή Του, ενώ το σώμα Του ήταν
άνθρωπος με όλες τις αδυναμίες και τις ορμές που χαρακτηρίζουν την ανθρώπινη
φύση, τις οποίες έπρεπε να καταπολεμήσει όπως κάθε άλλος άνθρωπος. Η ψυχή Του
βέβαια έτεινε προς το Θεό, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει την προέλευσή της, διότι με το
που έγινε άνθρωπος της είχε αφαιρεθεί κάθε ανάμνηση τους παρελθόντος της.
Έπρεπε ο άνθρωπος Ιησούς να διατρέξει την ίδια πορεία με τους άλλους στη γη,
ειδάλλως το έργο Του για τη σωτηρία δεν θα μπορούσε να μετρήσει σαν τέτοιο,
ειδάλλως δεν θα αποτελούσε μια θυσία εξιλέωσης, την οποία θα πρόσφερε στο Θεό
για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας.
Και γι’ αυτό έπρεπε ο άνθρωπος Ιησούς ν’ αγωνισθεί και να παλέψει... Έπρεπε να
νικήσει στον ίδιο τον αγώνα ενάντια στο σκοτάδι που απαιτείται από όλους τους
ανθρώπους, τον οποίο κανένας δεν μπορεί να αποφύγει, εάν θέλει να γίνει αιώνια
μακάριος.
Και βγήκε νικητής από τον αγώνα ενάντια στο σκοτάδι, δίνοντας έτσι στους
ανθρώπους την απόδειξη ότι η νίκη είναι δυνατή όταν την επιδιώκει κανείς με όλες
του τις δυνάμεις. Διότι αν και η ψυχή του είχε μέσα της τον πόθο για το Θεό, για την
αληθινή της πατρίδα, το σώμα Του ωστόσο έπρεπε να πληρώσει το τμήμα για το
πέρασμα στη γη. Γι’ αυτό κάθε πρόοδος ήταν μια πράξη ελεύθερης θέλησης, κάθε
υψηλότερος βαθμός ωριμότητας που κατακτούσε ήταν αποτέλεσμα της υπερνίκησης
του κόσμου, η ανταμοιβή για τον αγώνα ενάντια στον ίδιο τον εαυτό Του, ενάντια σε
όλες τις εγκόσμιες επιθυμίες και για τις εθελοντικές στερήσεις σε γήινες χαρές και
απολαύσεις.
Κι αυτή τη θέληση έδειξε ο άνθρωπος Ιησούς... Απελευθερώθηκε από τα δεσμά
Του, αναζήτησε και βρήκε την πλήρη ένωση με το Θεό ήδη πάνω στη γη. Και
ταυτόχρονα έσωσε ολόκληρη την ανθρωπότητα από τα δεσμά του θανάτου, γιατί ο
Θεός δέχτηκε τη θυσία που Του πρόσφερε ένας αδύναμος άνθρωπος για ολόκληρη
την ανθρωπότητα...
Και γι’ αυτό ετούτη η περίοδος είχε τεράστια σημασία τόσο για την ανθρωπότητα
όσο επίσης και για το πνευματικό στοιχείο, το οποίο υποφέρει ακόμη εγκλεισμένο
μέσα στην ύλη και πρέπει ακόμη να διανύσει το μακρύ δρόμο της εξέλιξης. Αυτό το
πνευματικό στοιχείο αισθάνεται την ελάφρυνση και πιέζει να ενσαρκωθεί σαν
άνθρωπος, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τα ελέη που εξασφάλισε το έργο της
σωτηρίας, με σκοπό να πετύχει την τελειωτική απελευθέρωση από την υλική μορφή.
Παρ’ όλα αυτά το πνευματικό στοιχείο που έχει ήδη ενσαρκωθεί σαν άνθρωπος, δεν
δίνει καθόλου ή ελάχιστη σημασία σε αυτό το έργο και αφήνει να περνάει άσκοπα
μια περίοδος χάριτος, την οποία θα έπρεπε και θα μπορούσε να αξιοποιήσει με
μεγάλη επιτυχία.

Η ανθρωπότητα δεν συλλαμβάνει το νόημα αυτής της εποχής και παραμένει
αμαρτωλή και ένοχη... Και γι’ αυτό έχει προβλεφθεί ο τερματισμός αυτής της εποχής
που έχει παραχωρηθεί στο πνευματικό στοιχείο για να εξελιχθεί προς τα πάνω. Και
από αιωνιότητες είναι καθορισμένη η μέρα που θα ζητηθεί να λογοδοτήσουν
ζωντανοί και πεθαμένοι... η μέρα της Κρίσης κατά την οποία θα πρέπει όλοι να
δώσουν λόγο για τη στάση τους προς τον Ιησού Χριστό και για τον τρόπο ζωής τους,
όπου θα λάβουν την αμοιβή ή την τιμωρία τους, ανάλογα με το τι αξίζουν...
Και πηγαίνετε με τεράστια βήματα προς αυτή την τελευταία μέρα...
Συνειδητοποιείστε την τεράστια σημασία της και αξιοποιείστε τον ελάχιστο υπόλοιπο
χρόνο για τη σωτηρία της ψυχής σας. Αναζητείστε καταφύγιο στον Ιησού Χριστό και
ζητείστε Του να σας παρασταθεί και Αυτός θα σας σώσει ακόμη και την τελευταία
στιγμή, εάν το θέλετε να σας σώσει, εάν πιστεύετε στην αποστολή Του και Τον
αναγνωρίζετε σαν Υιό του Θεού, ο οποίος κατέβηκε από τα ύψη για να ελευθερώσει
την ανθρωπότητα από την εξουσία του Σατανά... Πιστέψτε σ’ Αυτόν και ζητείστε Του
δύναμη και δεν θα χρειασθεί να φοβάστε την τελευταία μέρα, για σας δεν θα είναι η
καταδίκη αλλά η σωτηρία σας, φθάνει να αφεθείτε σ’ Αυτόν και στο έλεός Του...
Αμήν
Αρ. 9025

1.8.1965
Το παγκόσμιο ολοκαύτωμα... η τεράστια φυσική καταστροφή...
οι άνθρωποι εμπρός στην τελευταία απόφαση....

Τίποτα δεν θα μείνει κρυφό σε σας που έχετε προσφερθεί να Με υπηρετήσετε,
διότι τα τελευταία γεγονότα θα είναι τόσο δραματικά, ώστε δεν μπορείτε να μείνετε
σε άγνοια, ιδιαίτερα μάλιστα, εφόσον θέλω μέσα από το στόμα σας να μιλήσω σε
όλους τους άλλους ανθρώπους.
Γι’ αυτό πρέπει να ξέρετε επίσης ότι αρκεί μια πολύ μικρή αφορμή για να
ξεκινήσει μια καταστροφή, η οποία αρχικά μπορεί να φαίνεται καθαρά εγκόσμια.
Αυτή θα αποτελέσει όμως το σημάδι για τη φυσική καταστροφή που θα
επακολουθήσει, την οποία βέβαια δεν προκαλεί η ανθρώπινη θέληση. Ωστόσο είναι
αποτέλεσμα της ανθρώπινης θέλησης, από την άποψη ότι εκείνη είναι που θα
πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο ολοκαύτωμα, το οποίο μόνο η Θέλησή Μου θα μπορεί
να τερματίσει.
Κι επειδή η ανθρωπότητα πάντα δίνει σημασία μόνο σε όσα συμβαίνουν στον
κόσμο, θα πρέπει να συμβεί κάτι που να τους είναι ανεξήγητο... Θα πρέπει το βλέμμα
των υλιστών ανθρώπων να στραφεί αναγκαστικά στην επέμβασή Μου και όλες οι
ανθρώπινες προθέσεις θα πρέπει να παραμερισθούν εν όψει του γεγονότος ότι στο
σύμπαν προετοιμάζεται κάτι το οποίο μπορεί να πλήξει τελικά τους πάντες... Έτσι, θα
πρέπει να μάθουν να φοβούνται το Θεό και όχι τους ανθρώπινους εχθρούς τους... Και
άσχετα αν ο καθένας θέλει να πιστεύει σ’ ένα θεό ή όχι, ωστόσο αυτό το γεγονός στο
κοσμικό διάστημα, αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από το παγκόσμιο ολοκαύτωμα, το
οποίο τώρα περνάει σε δεύτερη μοίρα. Διότι τώρα είναι η πνευματική στάση του
καθενός απέναντι στο Δημιουργό και Συντηρητή των πάντων που αποφασίζει εάν η
φυσική καταστροφή θα έχει συνέπειες και ποιες...
Είτε το πιστεύετε, είτε όχι, αυτό το γεγονός πλησιάζει με τεράστια ταχύτητα.
Ελάχιστος χρόνος μόνο σας απομένει και εσείς που το γνωρίζετε, θα πρέπει να
επιστήσετε την προσοχή του κάθε συνανθρώπου σας χωριστά σε αυτά που τον
περιμένουν, ακόμη και αν δεν σας πιστέψουν, ωστόσο τα ίδια τα γεγονότα θα σας
επαληθεύσουν... διότι παράλληλα πλησιάζει και το τέλος πιο κοντά... αυτή η φυσική

καταστροφή είναι το τελευταίο προμήνυμα, αλλά ποιος θα το λάβει σοβαρά υπ’ όψιν
του;
Οι άνθρωποι θα το δουν μόνο σαν μια φυσική καταστροφή, χωρίς να μπορούν να
το συνδυάσουν με την πνευματική κατάσταση της ανθρωπότητας... εκτός από τους
λίγους εκείνους, που το πνεύμα τους έχει αφυπνισθεί, οι οποίοι όμως δεν θα
εισακούονται και θα προειδοποιούν μάταια για το τελευταίο τέλος, προς το οποίο
πηγαίνουν οι άνθρωποι αναπόφευκτα.
Μην αγνοείτε τα σημάδια που βλέπετε, διότι όλα αυτά σας υπενθυμίζουν ότι ζείτε
στην τελευταία εποχή. Και αναλογισθείτε ότι λίγος καιρός σας μένει πλέον, κατά τον
οποίο πρέπει να πάρετε την απόφαση να στραφείτε προς Εμένα, που μπορώ να σας
σώσω από κάθε κίνδυνο και θα το κάνω... ή να στραφείτε ξανά προς τον αντίμαχο
Μου, ο οποίος θέλει να σας καταστρέψει πάλι για αμέτρητο διάστημα. Δεν μπορείτε
να γνωρίζετε εκ των προτέρων ποια μέρα και ώρα θα συμβεί, επειδή δεν πρέπει να
επηρεασθεί η ελεύθερη θέλησή σας, αλλά μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι δεν
έχετε πια πολύ χρόνο.
Αλλά αυτό το γεγονός παγκόσμιων διαστάσεων θα αγγίξει όλους σας και γι’ αυτό
δίνετε λίγη μόνο προσοχή σε αυτά που σας λέω Ενώ... Θα ξεσπάσει με τεράστια
σφοδρότητα επάνω σας, έτσι που δεν θα ξέρετε πως να προφυλαχθείτε... Ωστόσο
ακούστε αυτό τουλάχιστον, ότι δηλαδή μόνο Εγώ μπορώ να σας προσφέρω
προστασία, ότι θα πρέπει να καταφύγετε σ' Εμένα για να οδηγηθείτε μέσα από όλους
τους κινδύνους που θ’ απειλούν το σώμα και την ψυχή σας. Κι ας αναγνωρίσετε
τουλάχιστον αυτό το ένα και μοναδικό πράγμα, ότι δηλαδή δρα μια ανώτερη Δύναμη
και ότι θα πρέπει να επικαλεσθείτε αυτή την ανώτερη Δύναμη, διότι διαφορετικά δεν
έχετε καμία ελπίδα σωτηρίας. Γιατί ο αντίμαχός Μου θα χρησιμοποιήσει άλλη μια
φορά κάθε δύναμη προκειμένου να σας φέρει υπό το κράτος του. Κι όποιος στο λίγο
διάστημα που μεσολαβεί ως το τέλος δεν επιλέξει Εμένα, θα φυλακισθεί μέσα στην
ύλη και θα χρειασθεί να διανύσει ξανά τον ατέλειωτο δρόμο που περνάει μέσα από
τις κτίσεις της νέας γης...
Αμήν
Αρ. 2803

7/8.7.1943

Το τέλος του παγκόσμιου ολοκαυτώματος και η αποκατάσταση της θείας Τάξης
Είναι αδύνατο να αποκατασταθεί η τάξη στον κόσμο όσο οι άνθρωποι θα νιώθουν
μίσος και φθόνο, διότι αυτές οι δυο είναι αντίθετες ιδιότητες, οι οποίες καταστρέφουν
αναγκαστικά την κάθε είδους τάξη, όπως εξάλλου το κάθε τι που είναι ενάντιο στο
Θεό, στρέφεται ενάντια στη θεία Τάξη. Κι η παντελής έλλειψη αγάπης στον κόσμο
δεν δείχνει ποτέ εποικοδομητική, παρά επενεργεί πάντα καταστροφικά. Όπως είναι
ευνόητο μια τέτοια καταστροφική κατάσταση δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ. Γι’
αυτό το λόγο ο ίδιος ο Θεός θα την τερματίσει με έναν τέτοιο τρόπο, ο οποίος όμως
και αυτός θα επιφέρει πλήρη αταξία, ωστόσο η θεία Σοφία τον έκρινε ως το μόνο
μέσον για την επαναφορά της Τάξης.
Η ανθρωπότητα από μόνη της δεν κάνει καμία προσπάθεια για να τερματισθεί
ένας πόλεμος ο οποίος σκορπάει πόνο και ατέλειωτη δυστυχία σε ολόκληρο τον
κόσμο, κατά συνέπεια θα πρέπει να τερματισθεί με έναν άλλο τρόπο. Παρ’ όλα αυτά
η δυστυχία πάνω στη γη δεν θα λιγοστέψει, γιατί η ανθρωπότητα χρειάζεται τη
δυστυχία.
Πρέπει οι άνθρωποι να επιστρέψουν στην παλαιά Τάξη, πρέπει να μάθουν ξανά
να μην εποφθαλμιούν τα υπάρχοντα του διπλανού τους, τα οποία ποθούν ν’
αποκτήσουν και για να τα κάνουν δικά τους πολεμούν με τα πιο ολέθρια όπλα. Γιατί

η μανία για τα υλικά αγαθά θα έχει προκαλέσει το παγκόσμιο ολοκαύτωμα, το οποίο
δύσκολα πια να σβήσει... Όμως δεν προσφέρει κανένα υλικό όφελος στους
ανθρώπους, παρά αντίθετα τεράστιες υλικές απώλειες, για την έκταση των οποίων
δεν πληροφορούνται καν οι άνθρωποι. Διότι ο κάθε θρίαμβος έχει εξαγορασθεί με
απερίγραπτες απώλειες, τόσο σε υλικά αγαθά, όσο και σε ανθρώπινες ζωές.
Ωστόσο η ανθρωπότητα έχει γίνει αδιάφορη απέναντι σε τέτοιες απώλειες και δεν
δίνει σημασία στο τι αποτελέσματα γεννάει η ανθρώπινη θέληση. Γι’ αυτό όμως
επεμβαίνει η ίδια η θεία θέληση, προκειμένου να προκαλέσει μια βίαιη μεταστροφή
των παγκόσμιων εξελίξεων... Διότι η μόνη δυνατότητα να αλλάξει η νοοτροπία των
ανθρώπων μπορεί να υπάρξει μόνο όταν νιώσουν ότι οι ίδιοι είναι ανίσχυροι, ότι μια
Δύναμη, που είναι πιο δυνατή από αυτούς, τους παίρνει τα ηνία από το χέρι και κάνει
εντελώς άχρηστη τη δική τους τη θέληση.
Στο πνευματικό σκοτάδι στο οποίο ευρίσκονται, οφείλεται η σκληρόκαρδη
συμπεριφορά τους και ταυτόχρονα η ασπλαχνία τους είναι η αιτία για αυτό το
σκοτάδι... Γι’ αυτό θα πρέπει να αναδυθεί σαν αστραπή μέσα τους η επίγνωση ότι
κάνουν λάθος στις σκέψεις τους, ότι κυνηγώντας τους λάθος στόχους βγαίνουν από
το δρόμο τους, εάν δεν επιστρέψουν στη θεία Τάξη και αν δεν αλλάξουν ριζικά τη
ζωή τους. Η θεία λοιπόν επέμβαση έχει σκοπό να τους φέρει σαν μια αστραπή αυτή
την επίγνωση, αν και απέχουν πολύ ακόμα από το να πιστέψουν σε μια ανώτερη
Δύναμη που κρατάει τα πεπρωμένα τους στα χέρια της... Όμως για να πιστέψουν θα
πρέπει να σκεφθούν πρώτα. Και θ’ αρχίσουν να σκέφτονται όταν θα δουν ότι τα
πάντα παίρνουν μια διαφορετική τροπή, από εκείνη που υπολόγιζαν οι ίδιοι οι
άνθρωποι.
Πρόκειται για ένα χάος, τόσο πνευματικό όσο και επίγειο, το οποίο προκλήθηκε
από την ανθρώπινη θέληση και χωρίς την επέμβαση του Θεού θα αυξανόταν όλο πιο
πολύ, ώσπου θα κατέληγε στην τελική εξολόθρευση. Γιατί η ανθρωπότητα δεν
σέβεται πια τη θεϊκή Τάξη, εκτός από ελάχιστους, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στο
Θεό και προσπαθούν να ακολουθήσουν το Θέλημά Του. Όμως αυτοί οι λίγοι
άνθρωποι δεν μπορούν να σταματήσουν την πορεία των γεγονότων. Αντίθετα
αποτελούν επιπλέον αφορμή για να ληφθούν σκληρότερα μέτρα ενάντια στη θεία
Τάξη. Τότε έχει έρθει ο καιρός όπου η ανθρωπότητα υποδουλώνεται στη θέληση του
αντίμαχου του Θεού και οι σκέψεις και οι πράξεις της γίνονται όλο πιο σκληρές.
Η επέμβαση του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα απερίγραπτη δυστυχία και
εξαθλίωση. Παρ’ όλα αυτά είναι η μοναδική δυνατότητα για τους ανθρώπους να
ξαναοδηγηθούν στη θεία Τάξη και να αντιστρέψουν την πνευματική τους κατάσταση,
αν και αυτό δε θα συμβεί παρά με ελάχιστους ανθρώπους. Γι’ αυτό το λόγο ο χρόνος
του τελειωτικού αφανισμού όποιου δεν θέλει να μεταστραφεί, πλησιάζει διαρκώς πιο
κοντά, όπως έχει προαναγγελθεί με το λόγο και με τη γραφή...
Αμήν
Αρ. 7083

4.4.1958

Το έργο που πρόσφερε ο άνθρωπος Ιησούς επειδή συμπόνεσε τους ανθρώπους
Σκεφθείτε κάθε φορά πόσο απέραντη είναι η αγάπη Μου, που Με παρακίνησε να
φέρω σε πέρας το έργο για τη λύτρωσή σας. Όλα όσα έζησε και τράβηξε ο άνθρωπος
Ιησούς πάνω στη γη, ήταν από αγάπη για τους συνανθρώπους του, γιατί γνώριζε σε τι
μεγάλη πνευματική φτώχεια βρίσκονταν. Γνώριζε ήδη από την ανθρώπινη κατάστασή
του τη μεγάλη ενοχή που βάραινε τους ανθρώπους και την ανυπαρξία οποιασδήποτε
ελπίδας να απαλλαγούν από αυτήν χωρίς βοήθεια. Αυτή η γνώση είχε προέλθει από

τη ζωή του, η οποία ήταν όλο αγάπη, γι’ αυτό λυπόταν την ανθρωπότητα και ήθελε
να τη βοηθήσει.
Παράλληλα όμως, σαν αποτέλεσμα πάλι της αγάπης Του, καταλάβαινε ότι είχε
μια αποστολή να εκπληρώσει. Ότι δηλαδή τον είχα στείλει Εγώ ο Ίδιος στη γη
προκειμένου να Μου χρησιμέψει σαν ένα περίβλημα για να λυτρώσω Εγώ ο Ίδιος
τους ανθρώπους από την ενοχή τους, μέσα από Αυτόν. Έτσι τη ζωή του τη γέμισε
αυτή η αποστολή. Επρόκειτο για μια πορεία γεμάτη απερίγραπτους πόνους και
βάσανα τα οποία ήταν απαραίτητα για την ωρίμανσή του. Ήδη η παραμονή της ψυχής
του ανάμεσα στους αμαρτωλούς ανθρώπους ήταν γι’ αυτόν ένα ασύλληπτο μαρτύριο.
Γιατί η ψυχή του είχε κατέβει από το βασίλειο του φωτός στο πεδίο του σκότους.
Όμως το γήινο περίβλημα που έκρυβε την ψυχή του, έπρεπε πρώτα να εξαγνιστεί
χάρη σ’ αυτά που στερήθηκε και υπόφερε, χάρη στην αδιάκοπη πάλη στις επιθυμίες
και τα πάθη τα οποία προσπαθούσαν να βρουν έδαφος να κολλήσουν επάνω του.
Έτσι μπόρεσε να γίνει ένα άξιο σκεύος για Μένα τον ίδιο, το οποίο κατέλαβα εξ
ολοκλήρου και έτσι έγινα ένα μαζί Του.
Τότε πια άρχισε η ουσιαστική αποστολή Του: να φέρει το φως στους ανθρώπους,
να τους μεταδώσει την αλήθεια, να τους κηρύξει το ευαγγέλιο της Αγάπης,
δείχνοντάς τους έτσι με το παράδειγμά του το δρόμο που θα έπρεπε να βαδίσουν και
οι ίδιοι αν ήθελαν μετά το θάνατο τους να περάσουν στο βασίλειο του Φωτός και της
ευδαιμονίας. Και το αποκορύφωμα της γήινης πορείας Του ήταν ένα απαράμιλλο
έργο ευσπλαχνίας, με τα πικρότατα πάθη Του και τον οδυνηρό θάνατο στο σταυρό
σαν εξιλέωση για την ενοχή όλων των ανθρώπων.
Κι αυτή η αποστολή εκτελέστηκε από έναν άνθρωπο, όμως μέσα σε εκείνον τον
άνθρωπο ήμουν Εγώ ο ίδιος που επιτέλεσα το έργο της λύτρωσης επειδή είμαι η
αιώνια Αγάπη. Γιατί μόνον η Αγάπη ήταν ικανή για μια τέτοια θυσία, μόνον η Αγάπη
μπορούσε να βαστάξει τα πάθη στο σταυρό και μόνον η Αγάπη είχε τη δύναμη ν’
αντέξει υπομονετικά, έχοντας πλήρη συνείδηση, ως το θάνατο Του.
Κι όταν ο άνθρωπος Ιησούς φώναξε πάνω στο σταυρό: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί
με εγκατέλειψες;» αυτή η κραυγή δεν ήταν παρά μια μαρτυρία ότι η Θεότητα μέσα
του δεν Τον εξανάγκασε να κάνει αυτή του την πράξη. Αντίθετα ήταν μια μαρτυρία
ότι ο άνθρωπος Ιησούς πρόσφερε εντελώς εθελοντικά αυτή τη θυσία για τους
συνανθρώπους Του και ότι η Αγάπη μέσα του τον παρακίνησε σε αυτό το έργο χωρίς
όμως να τον περιορίζει στην ελευθερία των σκέψεων και τη πράξεων του.
Ο άνθρωπος Ιησούς σήκωσε στους ώμους του όλο το βάρος της ενοχής της
ανθρωπότητας και πήγε μ' αυτό ως το σταυρό. Κανένας από σας τους ανθρώπους δεν
μπορεί να το συλλάβει σε όλο του το βάθος αυτό το γεγονός. Εγώ ο Ίδιος βέβαια
επιτέλεσα αυτό το έργο της συμπόνιας δεδομένου ότι χωρίς την Αγάπη ο άνθρωπος
Ιησούς δεν θα ήταν ικανός να υποστεί όλα αυτά τα βασανιστήρια και τους πόνους.
Από την άλλη όμως, η «Θεότητα» δεν μπορούσε να υποφέρει. Γι’ αυτό όλα τα
βάσανα και τα μαρτύρια έπρεπε να τα περάσει μια ψυχή που ήταν σε θέση να
υποφέρει, ένας άνθρωπος με ένα σώμα που αισθανόταν τον πόνο. Κι αυτός ο
άνθρωπος πλήρωσε για όλα όσα ήταν ένοχη η ανθρωπότητα απέναντι στο Θεό. Αλλά
και η ψυχή του υπόφερε απερίγραπτα, διότι επειδή προερχόταν από το βασίλειο του
Φωτός, ήδη το σκοτάδι της γης σήμανε ένα απερίγραπτο μαρτύριο για εκείνη. Ο
άνθρωπος Ιησούς ήταν ο «Υιός Μου» ο οποίος Μου πρόσφερε μεγάλη χαρά γιατί
Μου ήταν αφοσιωμένος με όλες του τις αισθήσεις, με όλη του την αγάπη. Μέσα στην
αμαρτωλή ανθρωπότητα υποτασσόταν σ’ Εμένα και η ψυχή του αναζητούσε
αδιάκοπα να Με βρει, να βρει τον Θεό και προαιώνιο Πατέρα του. Αυτή του η αγάπη
Με υποχρέωνε να εισρέω αδιάκοπα μέσα του και έτσι μπόρεσε να γίνει η ένωση του
ανθρώπου με το Θεό, ή με άλλα λόγια, η ενανθρώπιση του Θεού έγινε δυνατή σε
πλήρη συμφωνία με τους νόμους της πνευματικής Τάξης.
Γιατί ποτέ δεν θα μπορούσα να κατοικήσω μέσα σε ένα ανθρώπινο περίβλημα,
που δεν θα ήταν πέρα ως πέρα γεμάτο με Αγάπη, επειδή δεν θα μπορούσα σε καμία

περίπτωση να συνδεθώ με κάτι το ακάθαρτο. Η μαρτυρική πορεία του ανθρώπου
Ιησού πνευματοποίησε εξαγνίζοντας κάθε ανώριμη ουσία που είχε μέσα του.
Ταυτόχρονα εξιλέωσε την ενοχή ολόκληρης της ανθρωπότητας γιατί ΕΝΑΣ
θυσιάστηκε για τους συνανθρώπους του από αγάπη.
Ο άνθρωπος Ιησούς με το θάνατο του δόξασε Εμένα και Εγώ δόξασα Αυτόν, γιατί
τον διάλεξα σαν αιώνιο ορατό περίβλημα του Εαυτού Μου και στο πρόσωπο του
έγινα Εγώ ο ίδιος θεότητα ορατή για όλα τα πλάσματά Μου, τα οποία γίνονται άξια
να «δουν τον Θεό». Όσο ζείτε στη γη, μπορεί μόνο να έχετε ζωντανή μπροστά στα
μάτια σας την ατέλειωτη Αγάπη Μου για σας, η οποία με το λυτρωτικό έργο σας
βοήθησε να γίνεται ελεύθεροι. Ωστόσο, σε όλο της το βάθος αυτή την πράξη της
ευσπλαχνίας θα την συλλάβετε μόνο όταν πια θα έχετε περάσει στο βασίλειο του
Φωτός, όταν το Φως της Γνώσης θα σας διαπερνά και πάλι όπως γινόταν κάποτε.
Τότε θα μπορείτε να συμμετέχετε και εσείς, θα τη βιώνετε σαν πραγματικότητα.
Τότε μόνο θα συλλάβετε την ατέλειωτη Αγάπη Μου η οποία έχει κάνει τα πάντα για
να ξαναπάρει πίσω τα παιδιά της, τα οποία χάθηκαν κάποτε φορτωμένα με εκείνη τη
μεγάλη ενοχή που σήμαινε η πτώση τους από ΕΜΕΝΑ.
Αμήν

Αρ. 8463

9.4.1963
Ο Ιησούς υπόφερε ασύλληπτα μαρτύρια

Θα πρέπει να βάζετε κάθε τόσο με το νου σας τι υπόφερε για χάρη σας ο
άνθρωπος Ιησούς, γιατί ήθελε από την αγάπη Του να σας βοηθήσει να ελευθερωθείτε
από τα δεσμά του Σατανά. Σήκωσε επάνω του όλο το βάρος της ενοχής σας, τράβηξε
υπεράνθρωπα μαρτύρια σαν εξιλασμό για αυτή την ενοχή και στο τέλος την πλήρωσε
με τον πιο μαρτυρικό θάνατο στο σταυρό.
Όσες φορές και να σας εξηγήσει κανείς το μέγεθος της θυσίας του και των παθών
του, σας είναι αδύνατον συναισθηματικά να συναισθανθείτε αυτά τα πάθη. Παρ’ όλα
αυτά, θα πρέπει να τα συλλογίζεστε συχνά, ώστε να συλλάβετε μεταξύ άλλων το
μέγεθος της αγάπης του για σας, η οποία Τον παρακίνησε σ’ αυτό το έργο για τη
σωτηρία σας.
Η ψυχή Του ήταν αγνή και άσπιλη, κατέβηκε από τις πιο υψηλές σφαίρες του
Φωτός στο σκοτεινό, βεβαρημένο με ανομίες κόσμο. Ήρθε σε μια ανθρωπότητα η
οποία αμάρτησε με την αρχική πτώση της από το θεό και εξακολουθούσε να
αμαρτάνει στη ζωή πάνω στη γη. Διότι βρισκόταν υπό την επήρεια του αντίθεου, ο
οποίος την παρέσυρε διαρκώς να κάνει πράξεις ενάντια στο νόμο της αγάπης. Και δεν
μπορούσε να του προβάλλει καμία αντίσταση, επειδή ήταν εντελώς εξασθενημένη
κάτω από το βάρος της αρχικής αμαρτίας. Οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε βαθύ
σκοτάδι, γι’ αυτό δεν μπορούσαν να αναγνωρίσουν εκείνον που ήταν εχθρός των
ψυχών τους. Σαν αποτέλεσμα, βρίσκονταν σε χαμηλότατο πνευματικό επίπεδο από
όπου ποτέ δεν θα μπορούσαν να απελευθερωθούν μόνο με τις δικές τους δυνάμεις.
Ο Ιησούς συμπόνεσε αυτή την ανθρωπότητα, που ήταν πεσμένα αδέλφια του.
Αυτά τα αδέλφια θα έμεναν για πάντα αποκομμένα από τον ΠΑΤΕΡΑ τους, γι’ αυτό
ήθελε να τα βοηθήσει δείχνοντάς τους το δρόμο που οδηγεί πίσω στο πατρικό τους
σπίτι. Ο Ιησούς προσφέρθηκε εθελοντικά για ένα εξιλαστήριο έργο, του οποίου το
μέγεθος είναι αδιανόητο για σας τους ανθρώπους. Υπόφερε σωματικά και ψυχικά,
γιατί οι άνθρωποι του έκαναν όλα τα δυνατά βασανιστήρια, το καθετί που θα του
προκαλούσε μαρτύριο και πόνο. Κι αυτό το έκαναν εκείνοι οι άνθρωποι που ήταν

ακόλουθοι του αντίθεου, ο οποίος ήθελε με όλες του τις δυνάμεις να εμποδίσει το
λυτρωτικό έργο του Ιησού.
Είναι αδιανόητο για σας τους ανθρώπους τι τράβηξε η ψυχή του στο βασίλειο του
κύριου του σκότους, παραδομένος εντελώς στους βοηθούς του και στους
υποτακτικούς του. Γιατί αυτή η ψυχή προερχόταν από μία θεϊκή, καταφώτεινη
σφαίρα και κατέβηκε στον κάτω κόσμο, στην επικράτεια του αντίμαχου του Θεού,
όπου βασίλευε απόλυτο σκοτάδι. Εκεί μέσα έπρεπε να περάσει απερίγραπτα
μαρτύρια, επειδή καθετί το αμαρτωλό, το σκοτεινό, την άγγιζε επώδυνα. Διότι όλα τα
αντιπνευματικά πράγματα προσκολλούνταν επάνω της και προσπαθούσαν να τη
συμπαρασύρουν σε απύθμενα βάθη.
Εκείνη όμως πρόβαλε αντίσταση, χρησιμοποιώντας γι’ αυτό τη δύναμη του Θεού.
Διότι η ψυχή του Ιησού ήταν γεμάτη αγάπη και αυτή η αγάπη ήταν η δύναμή της, με
την οποία μπόρεσε να φέρει σε πέρας το έργο της λύτρωσης. Ο Ιησούς έβλεπε τη
θλιβερή κατάσταση των ανθρώπων στη γη, έβλεπε την αδυναμία και την τυφλότητά
τους. Γι’ αυτό από την αγάπη του ανέλαβε να αγωνισθεί ενάντια σε εκείνον που
κρατούσε τους ανθρώπους υπό την εξουσία του. Ήταν εκείνος που τους είχε σπρώξει
στην αθλιότητα και δεν ήθελε να τους αφήσει να ξεφύγουν από αυτή. Απέναντι στο
μίσος και στα κακά του έργα, ο Ιησούς αντέταξε την αγάπη Του. Κι αυτή η αγάπη
ήταν πιο δυνατή από το μίσος ώστε νίκησε τον αντίπαλο. Η αγάπη θυσιάστηκε για
τους συνανθρώπους Του και η αγάπη με το θάνατο Του στο σταυρό εξαγόρασε την
ελευθερία των ανθρώπων από εκείνον που τους κρατούσε αιχμαλώτους. Το τίμημα
ήταν πολύ μεγάλο. Ο Ιησούς πρόσφερε για την ενοχή των ανθρώπων το τελευταίο
που είχε, θυσίασε τον Εαυτό Του. Μ’ αυτό απόδειξε στον αντίπαλο ότι η αγάπη είναι
πιο δυνατή από το μίσος. Του έδειξε ότι η αγάπη μπορεί να κάνει τα πάντα, ότι δεν
φοβάται ούτε το θάνατο προκειμένου να χαρίσει στους ανελεύθερους την ελευθερία,
να επαναφέρει τους νεκρούς στη ζωή, να αποσπάσει τους φυλακισμένους από τα
δεσμά του δεσμοφύλακά τους. Για τον άνθρωπο Ιησού δεν υπήρξε πόνος ή μαρτύριο
τόσο μεγάλο που να τον αποθαρρύνει από το έργο της λύτρωσης. Ο πόνος του για την
άνομη ανθρωπότητα ήταν απέραντα βαθύς. Έτσι τίποτα δεν τον τρόμαζε πια, γι’ αυτό
βάδισε πρόθυμος εθελοντικά προς το θάνατο, έχοντας προηγούμενα υπομείνει
υπεράνθρωπα μαρτύρια για τις αμαρτίες της ανθρωπότητας. Εάν λοιπόν σκεφθείτε
εσείς οι άνθρωποι αυτά τα πράγματα, τότε θα πρέπει να νιώθετε να σας σπρώχνει μια
ακαταμάχητη αγάπη προς το μέρος Του. Θα πρέπει να πάρετε αμέσως θέση κάτω από
το σταυρό, ώστε να ανήκετε ανάμεσα σ’ εκείνους τους ανθρώπους για τους οποίους ο
άνθρωπος Ιησούς έχυσε το αίμα του.
Η δύναμη της αγάπης του θα πρέπει να σας κατακλύζει έτσι ώστε να του την
ανταποδίδετε από τα βάθη της καρδιάς σας και να του αφοσιωθείτε τελείως και
ολοκληρωτικά, ώστε να γίνετε και να μείνετε δικοί του σε όλη την αιωνιότητα. Όσες
φορές και αν αναλογισθείτε τα πάθη και το θάνατο του δεν είναι αρκετές. Γιατί θα
έρχεσθε κάθε φορά και πιο κοντά του όταν θα συλλογίζεστε ότι κανονικά θα έπρεπε
να περάσετε εσείς οι ίδιοι όλα αυτά τα πάθη που πέρασε αυτός προκειμένου να
απαλειφθεί η μεγάλη ενοχή σας και ότι εκείνος σας έσωσε από αυτό. Μόνο χάρη στην
ΑΓΑΠΗ που έκρυβε μέσα του μπόρεσε να το κάνει. Και αυτή η ΑΓΑΠΗ ήταν ο
ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ. Ήταν η Αγάπη που διαπότισε τελείως τον άνθρωπο Ιησού και του
έδωσε τη δύναμη να φέρει σε πέρας το σωτήριο έργο του και να νικήσει τον αντίθεο.
Διότι η Αγάπη είναι η μόνη δύναμη μπρος στην οποία αναγκάστηκε να υποκύψει και
ο ίδιος ο αντίποδας του Θεού. Έτσι είναι αναγκασμένος να αφήσει ελεύθερες εκείνες
τις ψυχές οι οποίες παίρνουν γ0 δρόμο του σταυρού, αναγνωρίζοντας τον Ιησού
Χριστό σαν το θεϊκό Σωτήρα τους και τον παρακαλούν να συγχωρέσει την ενοχή
τους.
Αμήν

Αρ. 5630

19.3.1956

Η πνευματική στροφή και η μεταμόρφωση της Γης
Δεν πρέπει να τρέφετε καμία απατηλή ελπίδα περιμένοντας μια στροφή προς το
καλό σε αυτή τη Γη, η οποία θα σήμαινε ότι θα μπορούσε να βελτιωθεί το πνευματικό
ποιόν των ανθρώπων και ότι στη Γη θα υπήρχε ξανά πίστη και αγάπη.
Αυτή η γη δεν πρόκειται να ζήσει πλέον μια τέτοια πνευματικά αλλαγή των
ανθρώπων, ωστόσο η πνευματική στροφή είναι κοντά. Και έτσι όντως η γη θα
αλλάξει. Προηγούμενα θα υποστεί μια αλλαγή, ένα μετασχηματισμό και το
ανθρώπινο φύλο, το οποίο θα ζωντανέψει στη συνέχεια αυτή τη νέα Γη βρίσκεται σ’
ένα υψηλό πνευματικό επίπεδο.
Όποιος όμως πιστεύει και ελπίζει ότι θ' αλλάξουν ακόμη οι άνθρωποι εδώ, ότι μια
νέα εποχή ανατέλλει σε αυτή τη Γη, πλανάται οικτρά. Και δεν γνωρίζει επίσης
αρκετά το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία, το οποίο προβλέπει με τη μεταμόρφωση
της γης και άλλους στόχους και όχι μόνο να υπάρξει ένα πνευματικό ανεπτυγμένο
ανθρώπινο γένος. Πρέπει επίσης να προωθηθεί η ανοδική εξέλιξη του πνευματικού
στοιχείου το οποίο είναι ακόμα δέσμιο μέσα στις μορφές της ύλης και έτσι ν’ αρχίσει
μια νέα περίοδος σωτηρίας και εξέλιξης, η οποία απαιτεί κατ’ αρχήν μια
μεταμόρφωση της εξωτερικής μορφής της Γης.
Ασφαλώς μία πνευματικοποίηση των ανθρώπων στη Γη θα ήταν σύμφωνη με το
θεϊκό σχέδιο σωτηρίας και θα ευνοούσε επίσης και το πνευματικό στοιχείο που
βρίσκεται ακόμη δέσμιο μέσα στα διάφορα δημιουργήματα. Ωστόσο με την
πνευματική κατάπτωση των ανθρώπων της σύγχρονης εποχής είναι αδύνατο να
περιμένει πια κανείς μια μεταστροφή. Η ύλη κυριαρχεί εντελώς επάνω τους και δεν
σκέπτονται την πνευματική τους εξέλιξη. Σαν συνέπεια πέφτουν διαρκώς πιο χαμηλά
και έτσι προκαλούν μόνοι τους το τέλος, τη διάλυση των δημιουργημάτων, την
απελευθέρωση του πνευματικού στοιχείου που εσωκλείουν και τη δική τους τη
φυλάκιση μέσα στη συμπαγή ύλη, στα νέα δημιουργήματα της Γης.
Επομένως, μια διδασκαλία που πρεσβεύει μια πνευματική αλλαγή επάνω σε αυτή
τη Γη, είναι εσφαλμένη, μολονότι όντως επίκειται μια πνευματική στροφή. Οι
άνθρωποι όμως δεν θέλουν να πιστέψουν σε έναν αφανισμό ή ένα τέλος αυτής της
Γης. Αυτή η σκέψη τους είναι εντελώς αδιανόητη, γι’ αυτό περιμένουν ότι θα υπάρξει
αλλαγή προς το καλό, επειδή από την άλλη είναι πεισμένοι ότι επίκειται μια αλλαγή.
Εντούτοις το ότι δεν πιστεύουν σε ένα επικείμενο τέλος της Γης, έχει αρνητικό
αποτέλεσμα, διότι εάν το πίστευαν θα χρησιμοποιούσαν πραγματικά το χρόνο τους
καλύτερα. Θα ζούσαν συνειδητά, πράγμα που σημαίνει πως θα προσπαθούσαν να
ακολουθούν το θείο θέλημα, γνωρίζοντας ότι μόνο η προσωπική μεταστροφή του
καθενός είναι που τους διαφυλάσσει από τη μοίρα να εγκλειστούν και οι ίδιοι μέσα
στη νέα κτίση. Τόσο η γνώση όσο και η πίστη λείπουν από τους ανθρώπους και μόνο
σπάνια μπορούν να τους μεταδοθούν με πειστικό τρόπο. Ωστόσο παίρνουν αρκετά
σχετικά μηνύματα, αλλά εναπόκειται στην ελεύθερη θέλησή τους εάν θα το λάβουν
υπ’ όψιν τους.
Προαισθάνονται ή και το νιώθουν ότι βρίσκονται μπροστά σε μεγάλα γεγονότα,
όμως σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να πιστέψουν ότι αυτά τα γεγονότα είναι τόσο
ριζοσπαστικά, ότι μια γήινη περίοδος τελειώνει και μια νέα αρχίζει, πράγμα όμως που
θα μπορούσαν να πιστέψουν εάν καλλιεργούσαν την αγάπη, εάν θα χάριζαν στον
πάσχοντα συνάνθρωπο τους την αγάπη, γιατί η αγάπη φέρνει και στους ίδιους το φως.
Τότε θα συνειδητοποιούσαν σε ποια ώρα ζουν και δεν θα αμφέβαλαν για καμία
προειδοποίηση αναφορικά με το άμεσο τέλος.
Αμήν

Αρ. 709

12.12.1938

Η προσευχή δίνει τη δύναμη να γίνει κανείς δεκτός...
Για λίγο ακόμη έχετε τη δυνατότητα να πορευθείτε στην ατραπό που οδηγεί στην
αιώνια ζωή κάτω από την καθοδήγησή Μου. Έχω απόλυτη κατανόηση για ό,τι κάνετε
και προσπαθώ όλο αγάπη να σας τραβήξω από το λάθος δρόμο και να σας δώσω να
καταλάβετε πόσο άχρηστες είναι οι υλιστικές επιδιώξεις σας θα ήθελα να σας
γλιτώσω από κάθε δοκιμασία τόσο στη γη όσο και στον άλλο κόσμο. Εάν
ακολουθείτε το Λόγο Μου και αποσπάτε από εκεί την πλήρη πνευματική του δύναμη,
εάν αντιμετωπίζετε συνειδητά τη σκέψη της αιωνιότητας και υπηρετείτε ο ένας τον
άλλο με αγάπη, ο δρόμος της ζωής σας δεν θα είναι δύσκολος. Όμως χωρίς το Λόγο
Μου δεν μπορείτε πια να βρείτε το σωστό δρόμο, διότι έχετε αποξενωθεί πάρα πολύ
από τον κόσμο του πνεύματος και η νοοτροπία σας έχει γίνει εντελώς υλιστική. Εάν
βρίσκομαι μακριά σας, είναι επειδή εσείς έχετε απομακρυνθεί από Μένα. Και όσο πιο
μοναχικά ζείτε τη ζωή σας, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η απόσταση από Εμένα.
Εγώ από μόνος μου, δεν μπορώ να σας ξαναφέρω κοντά Μου, γιατί πρέπει εσείς
οι ίδιοι, με την ελεύθερη θέλησή σας, που είναι απαραίτητος όρος για να γίνεται
παιδιά του Θεού, να δραστηριοποιηθείτε προς αυτή την κατεύθυνση. Γι’ αυτό
παρακολουθώ απλά με λύπη πόσο λίγο δίνετε σημασία στη σωτηρία της ψυχής σας.
Πόσο αδιαφορείτε για τη ζωή σας που είναι λάθος. Αλλά παρ’ όλα αυτά, από τη
μεγάλη συμπόνια Μου για σας, σας φανερώνω το θέλημά Μου. Και καλώ όλα τα
παιδιά Μου στη γη, όλοι σας μπορείτε ν’ ακούσετε το Λόγο Μου, φτάνει να το
θέλετε. Πως όμως θέλετε να δεχθείτε το Λόγο Μου, όταν η θέλησή σας δεν είναι
αρκετά δυνατή... Πώς περιμένετε να σας μιλήσω, όταν δεν Με πιστεύετε απόλυτα και
δεν λαχταράτε την παρουσία Μου. Πώς θέλετε να ακούσετε τη φωνή Μου μέσα στην
καρδιά σας, όταν αυτή δεν φλέγεται από αγάπη για Μένα... Όμως Εγώ μόνο μέσα από
την αγάπη και μέσα στην αγάπη μπορώ να εκδηλωθώ. Σαν συνέπεια, είναι πολλοί οι
κλητοί, αλλά λίγοι οι εκλεκτοί. Και οι τελευταίοι θα πρέπει διαρκώς να αφιερώνουν
απόλυτα σε Εμένα την προσωπική τους θέληση, προκειμένου να λάβουν απείρως
περισσότερα από όσα θα έχουν θυσιάσει για Μένα.
Όλοι υποτιμάτε τη δύναμη της προσευχής... Αυτή η δύναμη είναι τόσο μεγάλη,
που πετυχαίνετε όλα όσα ζητάτε όταν προσεύχεστε... Έτσι θα κριθείτε και εσείς άξιοι
να λάβετε το Λόγο Μου, να λάβετε τα δώρα της Σοφίας Μου, εφόσον το επιδιώκετε
από τα βάθη της ψυχής σας και παρακαλείτε τον Πατέρα στον ουρανό να σας τιμήσει
με αυτή τη χάρη... Καμία πνευματική σας επιδίωξη δεν θα μείνει χωρίς αποτέλεσμα,
διότι αποκλείεται να ζητήσετε κάτι λανθασμένο σε αυτή την κατεύθυνση. Στους
λίγους ανθρώπους που Με αγαπούν και αποζητούν το Λόγο Μου, θα τους τον δώσω
στο μέγιστο βαθμό. Έτσι θα αντλήσουν από εκεί απόλυτη δύναμη, θα μπορούν να
αντιμετωπίσουν με θάρρος κάθε δοκιμασία και να διανύσουν γεμάτοι αισιοδοξία την
τωρινή ζωή πηγαίνοντας προς μια ευδαιμονική ζωή στον άλλο κόσμο.
Τα επίγεια βάρη θα πέσουν από πάνω τους, εφόσον κατέχουν το Λόγο Μου και
πασχίζουν να τον εφαρμόσουν. Γι’ αυτό το λόγο, λοιπόν θα αξιώσω όποιον το
επιδιώκει, να λάβει το λόγο Μου, φτάνει να ακούει προσεκτικά την εσωτερική φωνή
μέσα του... Γιατί βρίσκομαι πάλι ανάμεσα στους ανθρώπους της γης που έχουν καλή
θέληση, δίνοντάς τους παρηγοριά και ανακούφιση, υποστήριξη και ενίσχυση μέσω
του Λόγου Μου. Αφού λοιπόν σας δίνω αυτή την υπόσχεση, δεν πρέπει ποτέ πια να
φοβόσαστε ότι το σώμα ή η ψυχή σας μπορεί να χαθούν... Το μόνο που μπορεί να
συμβεί, είναι να αποχωρισθεί ανώδυνα το σώμα από την ψυχή. Αυτή όμως θα
προσχωρήσει σαν φωτεινή μορφή για πάντα στα πεδία της μακαριότητας...
Αμήν

Αρ. 5672

10.5.1953

Η δοκιμασία της Θέλησης πάνω στη γη και η σύνδεση με τον Ιησού Χριστό
Μόνο στη σύνδεση μαζί Μου βρίσκετε την ευτυχία σας... Κάποτε αποκοπήκατε
εκούσια από Μένα και σαν αποτέλεσμα γίνατε δυστυχισμένοι. Γι’ αυτό πρέπει να
επιστρέψετε εκούσια κοντά Μου προεκειμένου να βρείτε την κατάσταση της
μακαριότητας, η οποία μόνο στη σύνδεση μαζί Μου υπάρχει.
Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει αυτό που βρίσκετε μέσα σ’ Εμένα και μαζί
Μου. Γι’ αυτό κάθε προσπάθεια προς μια άλλη κατεύθυνση είναι μάταιος κόπος για
την ψυχή σας. Απλά έτσι καθυστερεί να πάρει το δρόμο της τελείωσης και
επιβραδύνει την επιστροφή της σε Μένα, αφού επιδιώκει άλλους στόχους από την
επανασύνδεσή της μαζί Μου.
Θέλω να είμαι Εγώ ο μοναδικός σας στόχος, γιατί μόνο Εγώ μπορώ να σας δώσω
τη μακαριότητα την οποία χάσατε από δική σας ευθύνη. Γι’ αυτό κάθε μου φροντίδα
θα είναι να στρέψω τη θέλησή σας προς Εμένα. Θα σας καθοδηγώ με τέτοιο τρόπο ή
θα κατευθύνω τη μοίρα σας έτσι που θα αναγκάζεστε να αναζητήσετε καταφύγιο σ’
Εμένα... πάντα όμως σεβόμενος την ελεύθερη θέλησή σας. Η δική σας θέληση είναι
αυτή που αποφασίζει, υφίσταται όμως ο κίνδυνος να την κατευθύνετε λανθασμένα,
όταν δηλαδή επιδιώκετε άλλα πράγματα, με αποτέλεσμα να καθυστερείτε την
επιστροφή σας κοντά Μου. Διότι και ο αντίμαχος Μου επιδιώκει επίσης να
κατευθύνει τη θέλησή σας, αν και δεν έχει το δικαίωμα να σας εξαναγκάσει προς το
μέρος του. Αυτό που κάνει είναι να βάζει πάντα μπροστά στα μάτια σας
διαφορετικούς στόχους τους οποίους θέλει να επιδιώξετε, για να σας αποτρέψει από
το μοναδικό στόχο που είναι σωστός...
Ωστόσο δύσκολα θα καταλήξετε στο στόχο σας από άλλα μονοπάτια. Η παρουσία
σας στη γη σαν άνθρωποι είναι σύντομη, είναι λίγος ο χρόνος που έχετε στη διάθεσή
σας κατά το οποίο μπορείτε να πετύχετε την τελειωτική ένωση μαζί Μου. Κι αν δεν
εκμεταλλευτείτε σωστά αυτό το σύντομο διάστημα, πάει τότε χαμένο για σας.
Ο Ιησούς Χριστός έδειξε ολοκάθαρα σε σας τους ανθρώπους το δρόμο από τον
οποίο μπορείτε να φθάσετε στην πλήρη ένωση μαζί Μου. Δεν έχετε παρά να
ακολουθήσετε τον Ιησού σ’ αυτό το δρόμο για να φθάσετε με σιγουριά σε Μένα.
Όμως πρέπει να βαδίσετε ευσυνείδητα σ’ αυτό το δρόμο, θα πρέπει να Μου απλώσετε
τα χέρια για να μπορώ να σας πιάσω... πρέπει με άλλα λόγια να συνδεθείτε με τη
σκέψη σας μαζί Μου προσευχόμενοι βαθιά και ζώντας με αγάπη τη ζωή σας, να
πάρετε από Εμένα δύναμη, η οποία είναι και η απόδειξη ότι αρχίσατε να συνδέεστε
μαζί Μου.
Μόνο με αυτό τον τρόπο θα φθάσετε στο στόχο σας ενόσω βρίσκεστε στη γη,
μόνο έτσι θα εκπληρώσετε την επίγεια αποστολή σας, μόνο έτσι στρέφετε συνειδητά
τη θέλησή σας σ’ Εμένα και Εγώ σας αποδέχομαι. Η ζωή στη γη έχει αποκλειστικό
σκοπό να δοκιμασθεί η θέλησή σας, η οποία κάποτε απομακρύνθηκε από Μένα και
ακολούθησε τον αντίμαχο Μου. Γι’ αυτό τώρα πρέπει να αποκοπεί από αυτόν και να
αφοσιωθεί πάλι πλήρως και αποκλειστικά σε Μένα... Πρέπει να συνδεθείτε μαζί Μου
άμεσα...
Καταλαβαίνετε τι απαιτώ από σας; Θέλω μόνο να γεμίζω την καρδιά σας,
οφείλετε να την προσφέρετε μόνο σε Μένα, θέλω να είμαι ο κύριος και βασιλιάς σας,
δεν ανέχομαι δίπλα Μου άλλους θεούς, στους οποίους να στρέφετε την προσοχή σας.
Γιατί αυτοί πάντα εμποδίζουν την πλήρη ένωση μαζί Μου, δεδομένου ότι Εγώ θέλω
να έχω ολόκληρη την αγάπη σας, ολόκληρη την καρδιά σας και τη θέλησή σας.
Κάποτε χρειάστηκε να αποφασίσετε ανάμεσα σε Μένα και τον αντίμαχο Μου, τον
οποίο και ακολουθήσατε με τυφλή αγάπη ενώ Εμένα Μ' εγκαταλείψατε. Έτσι τώρα
πρέπει ν’ αφήσετε τα πάντα στη γη και ν’ ακολουθήσετε μόνο Εμένα... Τότε
πετυχαίνετε στη δοκιμασία της επίγειας ζωής, δίνετε σωστή κατεύθυνση στη θέλησή

σας και κερδίζετε πάλι το δικαίωμα να απολαύσετε τη μακαριότητα που διαρκεί
αιώνια.
Η τοτινή σας πτώση από Μένα οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν μπορούσατε να Με
δείτε. Επειδή λοιπόν ήθελα να σας διευκολύνω στο δρόμο της επιστροφής προς
Εμένα, έγινα Εγώ ο ίδιος ορατός για σας μέσα στον Ιησού Χριστό, για να μπορέσετε
να Τον αγαπήσετε και να Τον ακολουθήσετε. Έτσι ομολογείτε την πίστη σας σ’
Εμένα, γιατί Εγώ ο ίδιος ενσαρκώθηκα μέσα στον Ιησού Χριστό προκειμένου να γίνω
ένας ορατός Θεός για σας τους ανθρώπους. Σ’ Αυτόν μπορείτε τώρα να χαρίσετε
ολόκληρη την αγάπη σας και να αποκτήσετε την αγάπη Του, που θέλει να σας πάρει
στο βασίλειο Του για να σας προσφέρει αιώνια τις μακαριότητες που μόνο στην
πλήρη σύνδεση μαζί Μου μπορείτε ν’ απολαύσετε...
Αμήν
Αρ. 1074

28.8.1939

Η επικείμενη δοκιμασία - τι σκοπό εξυπηρετεί - από που θα έρθει βοήθεια
Ό,τι και αν σας απειλεί, μην λησμονείτε ότι ο ουράνιος Πατέρας είναι πάντα στο
πλευρό σας, έτοιμος να σας βοηθήσει, εφόσον θέλετε τη βοήθειά του.
Στα χρόνια που έρχονται η πίστη σας θα δοκιμαστεί, τριγύρω σας θα βλέπετε
αθλιότητα και δυστυχία, τρόμο και κίνδυνο. Και από την πίστη σας μόνο θα
εξαρτηθεί εάν θα ξεπεράσετε όλες τις δοκιμασίες ή εάν θα καθοδηγηθείτε να
περάσετε ανέπαφοι μέσα από όλα αυτά χωρίς να υποφέρετε. Γιατί θα δοκιμασθείτε
προκειμένου να μάθετε να πιστεύετε, εάν έχετε χάσει την πίστη σας. Πρέπει δηλαδή
να βαδίσετε στο μοναδικό δρόμο που μπορεί να σας επαναφέρει στην πίστη. Όποιος
γνωρίζει τον Κύριο, δεν χρειάζεται να φοβάται ότι θα υποφέρει τόσο πολύ στη γη
ώστε να υπάρχει φόβος να λυγίσει κάτω από το βάρος της συμφοράς.
Δεν έχετε παρά να Του εκμυστηρευθείτε τους φόβους σας και να αφεθείτε στο
θέλημά Του για να σας απαλλάξει από αυτούς και τότε θα αντιμετωπίσετε αισθητά
ανακουφισμένοι όλες τις επικείμενες καταστροφές. Όλα αυτά θα γίνουν αμετάκλητα,
γιατί είναι απαραίτητο για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Και μερικές ψυχές
διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο, εάν δεν τους προσφερθεί βοήθεια κατ’ αυτό τον τρόπο.
Μόνο κάποιος που αγωνιά κοιτάζει απεγνωσμένα από που θα μπορούσε να του έρθει
βοήθεια. Η αμεριμνησία με την οποία ζουν ορισμένοι στη Γη δεν αποτελεί παρά μία
φαινομενική κατάσταση ηρεμίας. Ωστόσο οι συνέπειες που επισύρει είναι πολύ πιο
τρομακτικές, γιατί συνεπάγεται μια πολύ πιο βασανιστική κατάσταση στον άλλο
κόσμο από την πιο δύσκολη περίοδο δυστυχίας στη Γη.
Εάν λοιπόν η αγάπη του Θεού θέλει να αποφύγετε αυτό το μαρτύριο μετά το
θάνατο, είναι υποχρεωμένη να καταφύγει σε τέτοιου είδους δοκιμασίες οι οποίες
έχουν το σκοπό να σας αφυπνίσουν.
Τις δοκιμασίες αυτές τις περνάτε όντως μόνο όσο είναι απαραίτητο προκειμένου
να βρείτε το σωστό δρόμο και να αναζητήσετε το Θεό, τον Κύριο του Ουρανού και
της Γης. Και εάν η δοκιμασία φαίνεται ανυπόφορη, να ξέρετε ότι είσαστε ακόμη πολύ
μακριά από το σωστό δρόμο. Να ξέρετε ότι δεν έχετε αληθινή πίστη, αλλά αναζητάτε
ακόμη υπερβολικά τα εγκόσμια πράγματα χωρίς να λαμβάνετε σοβαρά υπ’ όψη σας
το σκοπό για τον οποίο είσαστε στη Γη.
Προσέξτε πόσο ξεκάθαρα είναι τα θεϊκά μηνύματα που σας έρχονται από τα ύψη,
πώς σας φανερώνουν ποιο είναι το Θέλημα του επουράνιου Πατέρα και πώς μπορείτε
να αποφύγετε όλες τις δοκιμασίες φθάνει να ακολουθείτε τις θεϊκές εντολές. Δώστε
προσοχή στο Λόγο Του και εφαρμόζετε τον στη ζωή σας. Τότε μπορείτε να είστε
βέβαιοι ότι ο Πατέρας θα σας απαλλάξει από κάθε δοκιμασία. Γιατί εάν τα παιδιά

Του Τον έχουν βρει στ' αλήθεια, οι δοκιμασίες έχουν ολοκληρώσει το σκοπό τους, γι’
αυτό θα σας απαλλάξει από κάθε έγνοια και δυστυχία.
Γι’ αυτό υπομένετε καρτερικά οποιοδήποτε βάρος σας έχει δώσει να σηκώσετε ο
Κύριος και προσπαθήστε να ζείτε σύμφωνα με τη θεϊκή θέληση, ώστε να μην
διαρκέσει πολύ ο χρόνος της δοκιμασίας.
Αμήν
Αρ. 7520

11..2.1960
Η Νέα Γη - Επιστολή προς Ρωμαίους 8, 19-22

Τη μεγάλη αναστάτωση δεν θα την αποφύγει κανένα δημιουργημένο έργο σε
αυτή τη Γη, θα προσβάλλει τα πάντα, από τη στερεή ύλη, το φυτικό και το ζωικό
βασίλειο, έως τον άνθρωπο. Τα πάντα θα πληγούν από ένα καταστροφικό έργο του
οποίου οι διαστάσεις ξεπερνούν κάθε τι που έχει συμβεί μέχρι τώρα στη γη. Διότι τα
πάντα θα πληγούν από αυτή την αναστάτωση ούτως ώστε κατόπιν να μπορεί κανείς
να μιλήσει για μια Νέα Γη, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το έργο της ανάπλασης της γης.
Έτσι όλο το δεσμευμένο πνευματικό στοιχείο θα ελευθερωθεί κατ’ αρχήν από τον
εγκλεισμό μέσα στις υλικές μορφές. Ωστόσο δεν θα μπορέσει ν’ απολαύσει για πολύ
την κατάσταση ελευθερίας του, διότι θα δεσμευθεί ξανά μέσα σε νέα δημιουργήματα,
ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας που έχει να επιδείξει. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε
μπορούν οι νέες δημιουργίες να προκύψουν μέσα σε ελάχιστο χρόνο, δεν χρειάζεται
να διατρέξουν μια μακριά πορεία εξέλιξης, δεδομένου ότι για όλα τα δημιουργήματα
είναι διαθέσιμες και οι αντίστοιχες ώριμες (πνευματικές) ουσίες, οπόταν απαιτείται
μόνο μια άλλη υλική μορφή προκειμένου να συνεχισθεί προς τα πάνω η εξέλιξη στη
Νέα Γη. Κι αυτές οι νέες δημιουργίες είναι τόσο πολύπλευρες, ώστε μπορεί
πραγματικά να επιτευχθεί μια μεγάλη πρόοδος σε πολύ πιο σύντομο διάστημα από ότι
στην παλιά γη. Γιατί το πνευματικό στοιχείο δεν έχει να αντιμετωπίσει τόση μεγάλη
αντίσταση, όπως γίνεται την τελευταία εποχή, κατά την οποία γίνονται παντού
αισθητά τα εμπόδια που προέρχονται από την δράση κακών δυνάμεων.
Έτσι λοιπόν η πράξη της ανάπλασης ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο χρόνο,
αλλά δεν την αντιλαμβάνεται κανένας άνθρωπος. Διότι εκείνοι που έχουν ανυψωθεί
στα ύψη, επιστρέφουν στην αναπλασμένη Γη, αλλά οι ίδιοι δεν μπορούν να
υπολογίσουν για πόσο χρόνο ήταν μακριά της, διότι τους έλειπε κάθε έννοια του
χρόνου. Τίποτα όμως δεν θα μείνει με την παλαιά μορφή. Ακόμη και οι ίδιοι οι
άνθρωποι δεν θα νιώθουν πια τόσο βαρύ το γήινο ένδυμά τους, είναι ήδη τρόπον τινά
μια πιο πνευματικοποιημένη μορφή που τους περιβάλλει, παρ’ όλο που αποτελεί
ακόμη γήινη-υλική ουσία. Όμως δεν αισθάνονται καμία σωματική αδυναμία ή πόνους
και μπορούν να περάσουν τη ζωή τους στη νέα γη σε μια κατάσταση, η οποία μπορεί
να ονομασθεί αληθινά παραδείσια.
Και αυτή η κατάσταση θα διαρκέσει, για όσο διάστημα οι άνθρωποι θα ζουν
στενά συνδεδεμένοι με το Θεό, για όσο έχουν άμεση σύνδεση με τον κόσμο του
Φωτός και τους κατοίκους του και ζουν καθ’ όλα σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.
Μια αλλαγή θα προκύψει με το πέρασμα του χρόνου, όταν ο κύριος του σκότους θα
αποκτήσει και πάλι εξουσία πάνω στους ανθρώπους. Όμως μέχρι τότε θα περάσει ένα
μεγάλο διάστημα, δεδομένου ότι οι πρώτες γενεές των ανθρώπων είναι συνδεδεμένες
με το Θεό, επειδή είχαν τη δυνατότητα να τον γνωρίσουν σε όλη τη δύναμη και τη
δόξα του, ώστε του μένουν πιστοί και ζουν μόνιμα τη ζωή τους μέσα στην Αγάπη και
στο Έλεός Του. Γι’ αυτό το λόγο εξάλλου και η επίδραση των ανθρώπων πάνω σε
όλη την κτίση θα είναι εξαιρετικά ευεργετική. Το πνευματικό στοιχείο που ενυπάρχει
μέσα σε όλα τα δημιουργήματα νιώθει την αγάπη τους και γι’ αυτό εξελίσσεται

ακόμη πιο γρήγορα, όσο πιο πολύ αγάπη αισθάνεται, όπως άλλωστε σε ένα
περιβάλλον γεμάτο αγάπη εγκαταλείπει γρηγορότερα την εσωτερική αντίστασή του.
Έτσι υπηρετεί πρόθυμα και μπορεί συχνά να εγκαταλείψει πολύ γρήγορα μια μορφή
ύλης προκειμένου να περάσει στην αμέσως υψηλότερη. Με αυτό τον τρόπο η
εξελικτική διαδικασία συντομεύεται σημαντικά σε σύγκριση με το διάστημα που
απαιτείτο στην παλιά Γη.
Και μόνο το ότι το έργο της ανάπλασης γίνεται επίσης και για την πρόοδο του
πνευματικού στοιχείου που βρίσκεται ακόμη δέσμιο σε μια υλική μορφή, θα πρέπει
να κάνει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την Αγάπη του Θεού, γιατί δεν είναι μόνο ο
άνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού, αλλά και όλη η κτίση αναστενάζει
προσμένοντας τη λύτρωση. Όμως ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να ελευθερωθεί
από την υλική μορφή όσο ζει στη γη. Εάν αποτύχει, είναι δική του ευθύνη επειδή
έκανε πάλι κακή χρήση της ελεύθερης θέλησής του και τώρα θα πρέπει να υποστεί τις
συνέπειες, γιατί θα του δοθεί μόνο ό,τι ο ίδιος επεδίωξε στην επίγεια ζωή του: η ύλη
θα γίνει η εξωτερική μορφή του, γιατί μόνο σ’ αυτή έδωσε την αγάπη του.
Αμήν

