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«ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΜΠΕΡΤΑ ΝΤΟΥΝΤΕ»
(σελ. 13-23)
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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
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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
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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
(1661-1720). Βλ. σχετικά το κεφάλαιο «Η Βίβλος και ο εσωτερικός Λόγος» στο βιβλίο «Η διδασκαλία
του Χριστού» του Βάλτερ Λουτς, Πύρινος Κόσμος 1998 και στο βιβλίο «Η Εσωτερική Ζωή»
Αναλυτικότερα. .

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
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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:
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«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.
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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...»*

*

εκδόσεις Πύρινος Κόσμος
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Α. «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
(είναι θέλημα Θεού ή τα επιτρέπει;)

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 ακόμη και αν πιστεύει ότι 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, με δική του ευθύνη, 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 επίγεια 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, όσο πιο
πολύ η ανθρωπότητα στρέφεται προς τον κόσμο, τόσο περισσότερο κάνουν την
εμφάνισή τους. Επομένως, όσο αυξάνονται η καλοπέραση, 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 φευγαλέα, ακραία δυστυχία, η οποία οφείλεται
στην υπερβολικά μαλθακή ζωή.
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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
καλοπροαίρετες παραινέσεις και προειδοποιήσεις, ώστε να αποστασιοποιηθούν
τελικά από αυτόν και να ξεφύγουν από τον σοβαρότατο κίνδυνο που διατρέχουν να
τους καταπιεί.
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
κακόβουλη 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

6587

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 και να τους υποδειχθούν 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 δια της εσωτερικής
Φωνής.
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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 σωτηρία 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 επιδράσει στους 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 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 και νουθετώντας 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 ανατροπή των φυσικών νόμων και
η αλόγιστη εκμετάλλευση των γήινων πόρων

Όλοι οι νόμοι της φύσης στον ορατό κόσμο έχουν δοθεί από το Δημιουργό με
τρόπο τέτοιο ώστε η παραμικρή ενάντια ενέργεια να 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
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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,
θα 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 αποσπάστηκαν 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.
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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 ήσυχο, 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 εξαπολύεται
αναγκαστικά όταν ξαφνικά διαλυθεί η αδρανής 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
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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 προορισμένα για τον καθένα και
κανείς δεν μπορεί να τα στερήσει από το συνάνθρωπο του, γιατί κάτι τέτοιο
αντίκειται στην αιώνια Τάξη Μου, εξού έχει ανυπολόγιστες συνέπειες, οι οποίες δεν
πλήττουν μόνο τους υπεύθυνους ανθρώπους, αλλά και τα άλλα δημιουργήματα, 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 δική του ζωή, έτσι αμαρτάνει όταν υπονομεύει τα απαραίτητα για την
επιβίωση των συνανθρώπων 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.
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Όμως όλα αυτά οφείλονται στην απαξίωση 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 βλάστησης 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 προκαλέσει καταστροφές. Αυτό γίνεται με το να βλάπτει τα όντα
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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 ισχνή, εμφανίζονται και άλλες διαταραχές
στη φύση. Οι υδάτινοι πόροι εκλείπουν, πράγμα που σημαίνει ότι η επιφάνεια της γης
μετατρέπεται σε αμμώδη έρημο ελλείψει 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 τους ζητούν να βρουν το
αντίστοιχο κατάλυμα μέσα στο φυτικό κόσμο, αλλά εμποδίζονται από το να το
κάνουν, με συνέπεια να εμφανίζονται συνεχώς ακραία καιρικά φαινόμενα 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.
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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 ταράξουν την τωρινή νοοτροπία τους ή να
την αλλάξουν. Σπάνια κουράζονται οι άνθρωποι με 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 και 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 αναγνωρίσουν 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, με αφορμή τη δυστυχία
ή μία αρρώστια ή κάποιο άλλο βαρύ κτύπημα. Τότε 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
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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 αφοσιωθεί 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 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 νέων πνευματικών
στοιχείων. 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 Αυτός 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. Αυτό συμβαίνει 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
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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 μέσα σε κάποια υφιστάμενη φυσική μορφή. Με
άλλα λόγια τις ωθεί να είναι πιο δραστήριες, δηλαδή το αποδεσμευμένο 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
υπερεντατικές 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. Γιατί 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 πρόωρα, 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 προαίρεση 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. Όπως είναι
δε δίκαιο, πάλι οι άνθρωποι 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 στάση 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 ενσωμάτωσης σε μία υλική φόρμα που η αγάπη του Θεού έχει καθορίσει για το
κάθε ον.
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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 αξιολογεί ανάλογα. Αλλά οι άνθρωποι
που ζουν σ’ αρμονία με το θείο θέλημα, υποτάσσουν 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 πολλοί θα πρέπει 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.
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Έτσι λοιπόν όμως ο αντίπαλος του Θεού έχει κερδισμένο το παιχνίδι, αφού δεν
τον αναγνωρίζουν από τις πιο αισχρές πράξεις του, παρά αντίθετα βρίσκει επιπλέον
συγκατάθεση και κατανόηση. 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
μαρτυρία τον διπλανό τους....
Δεν αργεί ο καιρός όπου θα καταβαραθρωθούν 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 θα 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 αποκλειστικά 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 τούς 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 πλησιάσω,
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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 σβηστεί 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.... Τότε είναι που θα ακουσθεί η Φωνή Μου από ψηλά.... Μια φυσική
καταστροφή θα κτυπήσει 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.
Κι όμως πρέπει να τα περάσετε όλα αυτά, γιατί οδεύετε 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 προεραιτικοί 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 αφήσουν κατάπληκτους, 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 αντιλέγουν 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
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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....
Όμως ΕΓΩ το επιτρέπω, 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 ως 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
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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 περιόδους 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 νοερά 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 βρουν γαλήνη σε 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 τους με τη Γη. 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 με τη 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. Αυτό
όμως που θα ακολουθήσει μετά, αφορά ολόκληρη τη Γη και όλα όσα ζουν πάνω της.
Για το λόγο αυτό λοιπόν θα κάνω Εγώ προηγούμενα την εμφάνισή Μου, με έναν
τέτοιο ασυνήθιστο τρόπο, 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.
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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 των καιρών 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 και 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, οπότε το να φύγουν νωρίς από
τον κόσμο, σημαίνει γι’ αυτούς μεγάλη ευλογία.
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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 άβυσσό 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 να σώσει εκείνες
ακόμη και αν το σώμα παρέλθει.... Γιατί τίποτα που κάνει ο Θεός δεν είναι λάθος,
παρά όλα είναι καλά και σημαίνουν πάντα ευλογία για την ψυχή του ανθρώπου....
Αμήν
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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
να πάρουν υλική 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 επιδιώκουν, 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. εφόσον, ωστόσο τα γεγονότα έχουν ήδη αναγγελθεί εκ των
προτέρων, κανείς μπορεί να αναγνωρίσει τις αληθινές αιτίες από πίσω τους, οπότε
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 και να τους οδηγήσει να πιστέψουν πάλι. Αλλά δεν διαρκούν
ποτέ για πολύ τα αποτέλεσματά τους, οπότε και η προθυμία να πιστέψουν 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
επίγνωση.
Και γι’ αυτό πρέπει να γίνεται λόγος για τα επερχόμενα γεγονότα.... Πρέπει η
ανθρωπότητα να βρεθεί σε μια 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 εάν 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. ως
αποτέλεσμα μπορεί να ενισχυθεί η 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
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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 δυνατά, 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 αυτό 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.
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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 κατάπτωση πριν το τέλος

Είναι αναμφισβήτητο ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς την πνευματική
κατάπτωση, 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 κατηφορική 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 μόνο 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 τούς 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 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
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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 στοχεύει 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
διαμορφώσει την επίγεια ζωή του κατά πως τον βολεύει.
Η ζωή στη γη πρέπει πια να χρησιμεύει αποκλειστικά για πνευματικούς στόχους,
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 να μη σας βρει
εντελώς απροετοίμαστους, με αποτέλεσμα να το φοβάστε. Γιατί ο Θεός θέλει να σας
σώσει και θέλει να σας προφυλάξει από το να ξαναπεράσετε από την ύλη της γης.
Θέλει να σας βοηθήσει για να μην είσαστε από εκείνους οι οποίοι θα καταδικαστούν
στο τέλος, γιατί θα ανήκουν στο Σατανά επειδή 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 χαρές 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....
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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
εναντίον Μου. 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 αυτή την εξουσία, ή να του την αρνηθείτε και να ’ρθετε
μαζί Μου. Συνεπώς 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.
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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 φωτεινά 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 αγκαλιά Μου, γιατί η Αλήθεια σας
φανερώνει μεταξύ άλλων το Είναι Μου, που είναι μόνο Αγάπη προς όλα τα
πλάσματά Μου....
Δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψω να σας εμποδίσουν 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 στο θρόνο Μου,
κατορθώνοντας να σας καθυποτάξει ολοκληρωτικά και να σας αποσπάσει με τη βία
από Εμένα.
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 ξεφύγετε 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 δραπετεύσετε 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, δίνοντας στους ανθρώπους μια απόδειξη της
ύπαρξής Μου, στο βαθμό που μπορεί να γίνει αυτό χωρίς να εξαναγκασθούν να Με
πιστέψουν. Γι’ αυτό το σκοπό 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.
Θα θέσω εκτός ισχύος τους νόμους της φύσης και το τι σημαίνει αυτό, 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 παραταχθεί
δηλαδή η Εξουσία και η Δύναμή Μου στην 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
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καταστροφές, οι οποίες είναι έργο του Σατανά, αφού προέρχονται από το μίσος, την
απονιά, τη πλεονεξία και όλες τις κακές ροπές. Αντίθετα οι δικές Μου ενέργειες δεν
είναι δυνατόν να αποδοθούν 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 της θεϊικής παντοδυναμίας και αγάπης.
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 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
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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 ακυρώνει 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 λύγιζε η άκαμπτη θέληση 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 θεωρεί 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. Μόνο ένα από τα δύο μπορούν να ασπάζονται και η επιλογή
είναι ελεύθερη για τον καθένα. Αποκλειστικά για χάρη των ανθρώπων αφήνω να
συμβεί αυτό, προκειμένου να απαλλαγούν από τον εξαναγκασμό που τους έχει
επιβάλει πιεστικά αυτή η πλευρά. Γιατί ο εξαναγκασμός τούς στέρησε την ελευθερία
σκέψης και βούλησης. Ως συνέπεια εμποδίστηκε η ελεύθερη απόφαση της θέλησης,
η οποία είναι ο λόγος της ανθρώπινης ύπαρξης στη Γη.
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 Με αναγνωρίσουν. Θα συνηδειτοποιήσουν 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
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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 λύτρωσή σας. Γιατί η Αγάπη και η Σοφία Μου αναγνωρίζουν
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 παρασχεθεί 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
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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. Πιστέψτε Με 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 υπό τον επηρεασμό του αντίμαχού 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 χαμηλά έχει πέσει 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 δυστυχισμένες 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 πνεύματα, 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 προκαλέσατε αυτή τη μοίρα, με τη
ροπή σας προς την ύλη, η οποία σας έχει διαφθείρει. 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
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Αρ. 5136

24-25.5.1951
Η εξουσία του Αντίθεου

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, 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
εξευτελίζοντάς τον, 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
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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
Στο μέλλον 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 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 μέσω της δυστυχίας να συνδεθείτε μαζί Μου, διότι
αλλιώς 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 βρει όλους
μία πολύ μεγάλη συμφορά - 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
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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 για όποιον 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 παραδοθείτε σ’ Εμένα, φθάνει να Με αναγνωρίζετε και να
μη Με βγάζετε από τις σκέψεις σας. Αλλά όποιος παραλείπει να το κάνει, αυτός
αντιμετωπίζει μεγάλες ψυχικές δυσκολίες, από όπου μόνο η ίδια του η θέληση μπορεί
να τον βοηθήσει να ξεφύγει. Διότι 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 ζητούμενο
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 τον κάτω κόσμο.
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 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 η πίστη ολόκληρης της
χριστιανοσύνης, έτσι ώστε είτε θα πιστεύουν ακράδαντα ή θα έχουν χάσει εντελώς
την πίστη τους στον Ιησού Χριστό ως λυτρωτή του κόσμου. Σε αυτά τα τρία χρόνια
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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, και νιώθουν όλο πιο θερμά αφοσιωμένοι
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 συνειδητοποιήσει 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, ακολουθούμενος από ανώτατες
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φωτεινές οντότητες και θα Με δουν μόνον όσοι είναι δικοί Μου. Αλλά όποιος έχει
συνταχθεί 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 που τους καταδιώκουν με μίσος δεν είναι πια εδώ και δε βρίσκονται πουθενά.
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 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
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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 υπόλοιπους 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 καθώς και
η ημέρα που θα έρθω μέσα στα σύννεφα και με αυτή την ημέρα η τελευταία κρίση
πάνω σε αυτή τη Γη.
Αμήν
Αρ. 8429

`

4.3.1963

Η αρμονία της ζωής στη Νέα Γη
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
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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 την ατελείωτη λαμπρότητα, 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 σ’ Εμένα, 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 πώς 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 βάσανα
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 μιας τέτοιας αγάπης 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 θα
γίνεται, με αποτέλεσμα και οι επόμενες γενεές να Μου επιτρέπουν να παρευρίσκομαι
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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 τα στάδια 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 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 σε όλα
έχει παραχωρηθεί ένας ορισμένος προκαθορισμένος χρόνος. 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 αυξηθούν 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
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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, άριστε Πατέρα, κάνε αυτό
που η πατρική Σου Αγάπη κρίνει σε όλα για 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 σπεύδω να
τη βοηθήσω 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
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Β. «Ο ΘΕΟΣ ΜΙΛΑΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ»
Μπέρτα Ντούντε αρ. 5049

25.1.1951

Οι δρόμοι είναι πολλοί, ο στόχος είναι ένας
Να αλληλοσυμπληρώνεσθε μεταξύ σας και να μη διασπάσθε. Να πορεύεσθε από
κοινού και να μην πηγαίνετε από διαφορετικούς δρόμους, εφόσον 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
ποιον 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
ευσπλαχνία 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 φροντίζω διαφορετικά, 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
είναι αληθινοί χριστιανοί, ότι ζουν βαδίζοντας 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 ως την Εκκλησία που ίδρυσα Εγώ.
Τα αληθινά μέλη της δικής Μου Εκκλησιάς καταλαβαίνονται μεταξύ τους, σε
όποιο δόγμα 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 εξωτερικούς
τύπους και δεν τους αποδίδουν καμία αξία. Απλώς 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 πιο ψηλά,
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
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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 να σας περιβάλλει η Αγάπη 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 τον γλυτώσω από την άβυσσο, γιατί το λυπάμαι που έχει
πάρει από μόνος του τον κατήφορο.
Άλλωστε 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, ενώ Εγώ επιδιώκω κάθε φορά να τα ελευθερώσω πάλι από την άβυσσο.
Παράλληλα όμως δεν γίνεται να καταργηθεί η Δικαιοσύνη Μου, πράγμα που
σημαίνει ότι δεν μπορώ να κάνω μακάριο ένα πλάσμα, εφόσον απομακρύνθηκε
εθελοντικά από Εμένα και έχει πάρει κατηφορική πορεία.
Όταν σκέφτεσθε Εμένα, θα πρέπει πάντα να φαντάζεσθε έναν αγαθό, υπέρμετρα
στοργικό Πατέρα, ο οποίος είναι μόνιμα πρόθυμος να σας χαρίσει 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 σε αχανή βάθη, δεν έχει παρά να
απλώσει το χέρι του και Εγώ θα τον πιάσω και θα τον τραβήξω στα ύψη με λαχτάρα.
Γιατί η Αγάπη και η Ευσπλαχνία Μου είναι τόσο μεγάλες, που παραβλέπω κάθε
ενοχή όταν κανείς αφήνεται εθελοντικά στα χέρια Μου.
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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. Από τη στιγμή που σας παρουσιάζω τον αληθινό Μου Εαυτό με κάθε
αλήθεια, δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε οικιοθελώς 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, ο οποίος
κάνει τα πάντα για να σας εμποδίσει να βρείτε το δρόμο που θα σας φέρει σ’ Εμένα.
Αυτός 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 επανειλημμένα την αλήθεια σχετικά με Μένα και την Οντότητά
Μου. Έτσι όταν θα βρεθείτε στην αλήθεια, θα είσαστε ευδαίμονες.
Αμήν

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 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
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Μου Αγάπη. Έτσι γίνατε δυστυχισμένα πλάσματα, γιατί η προϋπόθεση για την
Ευτυχία είναι η απεριόριστη Αγάπη Μου.
Όμως η Αγάπη Μου αβυσσαλέα είναι ατέλειωτη και σας ακολουθεί ακόμη και
στα αβυσσαλέα 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 ξαναέρθετε 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 σύντομος 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. Για να είναι λοιπόν σωστή η σκέψη και η θέλησή σας, πρέπει να
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, επειδή οι πράξεις
αγάπης σημαίνουν προσέγγιση σ' Εμένα, που είμαι η "Αιώνια Αγάπη". Σημαίνουν
ακόμη επιστροφή από την τωρινή ατελή ύπαρξη στην αρχική σας οντότητα, η οποία
προήλθε κάποτε από Εμένα με πλήρη τελειότητα.
Συνεπώς εσείς οι άνθρωποι έχετε ένα μόνον καθήκον, να ζείτε μια ζωή αγάπης.
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 σιγοκαίει σαν ένας σπινθήρας μέσα σε κάθε
ανθρώπινη καρδιά. Το μόνο που χρειάζεται είναι έργα αγάπης για ν’ αναφλεχθεί και
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 είστε 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 πραγματοποιήσετε 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
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Μπέρτα Ντούντε αρ. 8872

23.10.1964

«ΕΓΩ θα σας οδηγήσω στην Αλήθεια!»
Η Αλήθεια δεν μένει πολύ καιρό το ίδιο καθαρή 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 θα έμενε ανόθευτος. Αυτό θα γίνεται πάντα εφόσον θα μπαίνει στη
μέση η ανθρώπινη ανεπάρκεια, εφόσον ο καθαρός Λόγος θα γίνεται απόκτημα
ανθρώπων που είναι ατελείς και προσπαθούν να τον καταλάβουν μόνο με τη λογική
τους. Ως εκ τούτου ΕΓΩ έφερα επανειλημμένα το Λόγο Μου από τον Ουρανό στη
Γη μα κάθε φορά παραμορφώθηκε.
Εσείς οι άνθρωποι δεν έχετε καμία εγγύηση ότι και η Βίβλος είναι προστατευμένη
και ασφαλής από μετατροπές, δεδομένου ότιι ΕΓΩ δεν περιορίζω ποτέ την ελεύθερη
βούληση. Μπορώ να προστατέψω όποιον διδάσκει το Λόγο Μου μόνο όταν αυτός ο
ίδιος έρθει κάτω από τη σκέπη Μου και ΜΟΥ ζητήσει να τον προστατέψω από τα
λάθη.
Όποιος παρακαλεί πνευματικά και αληθινά να τον φωτίσω ΕΓΩ, δεν κινδυνεύει
από λανθασμένες σκέψεις. Θα μπορέσει επίσης να καταλάβει πού 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 στο
μεταξύ.
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 προφανώς να σας πω ότι "ΕΓΩ θα σας οδηγήσω στην Αλήθεια".
Αναλογισθείτε όμως ότι η ενέργεια του Πνεύματός Μου, έχει πάντα μόνο
πνευματικό περιεχόμενο, και ότι αυτό που ΜΕ ενδιαφέρει είναι η σωτηρία της ψυχής,
την οποία προσπαθώ να προσελκύσω κοντά ΜΟΥ με το Λόγο Μου. Συνεπώς κάθε
φορά που σας έχω μιλήσει, αυτό έχει γίνει για την πνευματική τελειοποίησή σας.
Στις πνευματικές Μου υποδείξεις όμως έγιναν συχνά ανθρώπινες προσθήκες, που
όταν αποδείχθηκαν εσφαλμένες, έκαναν πολλούς να αμφιβάλουν για την αλήθεια.
Από την άλλη μεριά ενσωματώθηκαν συχνά ανθρώπινες προσθήκες στα θεϊκά Μου
λόγια Αγάπης και τώρα οι άνθρωποι επιμένουν να προσκολλούνται στα ανθρώπινα
λόγια και δεν θέλουν να τα απορρίψουν.
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, οι οποίες όμως και αυτές με τη σειρά τους παραμορφώθηκαν και
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έπρεπε 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 πνεύματος 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 ώστε 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 επίγνωση
Ο βαθμός της επίγνωσης εξαρτάται από το βαθμό της ψυχικής σας ωριμότητας.
Δεν πρέπει να συγχέετε την επίγνωση 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 επίγνωση. Όμως αυτό δεν σημαίνει
απαραίτητα ότι έχετε αποκτήσει και επίγνωση, γιατί 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
επίγνωση.
Επομένως δεν αρκεί η "σχολική" γνώση για να κατανοήσετε Εμένα και την
ύπαρξή Μου, τον προορισμό σας ως άνθρωποι 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, την ενέργεια του Πνεύματός Μου μέσα σας. Όμως η
επίγνωση είναι το σημάδι ότι ξαναζωντάνεψαν οι θεϊκές ιδιότητες, οι οποίες ήταν
θαμμένες όσο καιρό ήσασταν χωρίς αγάπη. Η επίγνωση είναι το φως το οποίο πρέπει
να κατακτήσετε για να γίνετε μακάριοι, με την προϋπόθεση ότι εσείς οι ίδιοι ζητάτε
το φως, όσο είσαστε 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 επίγνωσης 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 επίγνωση. Θα πρέπει να μη συγχέει την εγκεφαλική
γνώση με την επίγνωση και να γνωρίζει ότι η ορθή επίγνωση απαιτεί και μαρτυρεί
έναν υψηλό βαθμό αγάπης. Ξέρετε ότι εσείς οι άνθρωποι θα πρέπει να θεωρείτε τον
εαυτό σας ευτυχή όταν οδηγείσθε σε μία βαθύτερη "γνώση" και έτσι φθάνετε στην
επίγνωση. Γιατί αυτό σημαίνει ότι περνάτε στην αρχική σας κατάσταση, όπου
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ήσασταν πλημμυρισμένοι από φως και αγάπη, όπου δεν είχατε εκπέσει ακόμη στο
σκοτάδι. Σαν άνθρωποι παραμένετε ωστόσο στο σκοτάδι όσο καιρό είσαστε
ανώριμοι, δηλαδή το πνεύμα σας δεν έχει αφυπνισθεί.
Μ’ όλα αυτά ΕΓΩ δεν μπορώ να κάνω κάποιον ευτυχισμένο δίνοντάς του το φως
της επίγνωσης, εάν αυτός δεν εκπληροί την προϋπόθεση, η οποία είναι απαραίτητη
για να εκδηλωθεί μέσα του το Πνεύμα Μου. Γιατί είναι το Πνεύμα Μου, το τμήμα
του Εαυτού Μου στο εσωτερικό σας, το οποίο σας μεταδίδει αυτήν την επίγνωση.
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 συναρτήσεις. Γι’ αυτό το λόγο
μπορεί να θεωρηθεί σαν μια απόδειξη ανεπτυγμένης ψυχικής ωριμότητας.
Η αληθινή επίγνωση δίνει πάντα ευφορία 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 ο νους αφομοίωσε αυτή τη γνώση. Τότε
παραμένει μια νεκρή γνώση, η οποία δεν έχει καμία αξία για την ωρίμανση της
ψυχής. Αντίθετα, είναι κάθε άλλο παρά ωφέλιμη η απόκτηση μιας τέτοιας γνώσης,
διότι για να γίνει ζωντανή αυτή η γνώση, απαιτείται κατ’ αρχάς μια ζωή με αγάπη.
Η αγάπη είναι απαραίτητη, γιατί αφυπνίζει και ζωντανεύει το πνεύμα μέσα στον
άνθρωπο. Τότε μόνο αυτό θα ανάψει ένα αληθινό φως και τότε μόνο η γνώση θα
μετατραπεί σε επίγνωση. Και τότε πλέον η ψυχή έχει αποκτήσει το βαθμό
ωριμότητας ο οποίος διαλύει το πνευματικό 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.
Και όταν ο άνθρωπος θα διαθέτει αυτή την επίγνωση, όταν θα 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 μακάριος. Τότε θα επιζητεί με όλο
του το είναι την επανένωση μαζί Μου, πράγμα που θα κατορθώσει και θα επιστρέψει
πάλι κοντά Μου, κοντά σε Αυτόν από τον οποίο προήλθε 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 αφάνταστα μακάριοι, σύμφωνα με το
Θέλημά Μου, όπως και κάνατε. Στην αρχή ήσασταν ομοιώματα του Θεού, πλασμένα
με κάθε τελειότητα. Αυτή η τελειότητα σας χαρακτήριζε 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 είχε δημιουργηθεί, ήταν αντίστοιχο με την προαιώνια
οντότητα που το είχε εκθέσει στο σύμπαν εκθέσει.
Εγώ ήμουν ο Δημιουργός όλων αυτών των όντων, γι’ αυτό τα πλάσματά Μου
ήταν απόλυτα τέλεια, αντίστοιχα με την προαιώνια Οντότητά Μου.
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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 όπως Εγώ και θα είχαν γίνει από μόνα
τους σαν 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 όλες τις συναρτήσεις.
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 και θα ενεργούσαν μαζί Μου και στο πλευρό Μου μέσα σε πλήρη
ευδαιμονία.
Η ελευθερία της θέλησης δεν είχε 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. Αλλά αυτός έδωσε στη βούλησή του λάθος
κατεύθυνση. 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 καθόρισε την εξέλιξη των όντων 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 μικρή μερίδα μόνο επέρασε μ’ επιτυχία τη δοκιμασία
και έμεινε κοντά Μου, ενώ η μεγαλύτερη μερίδα ακολούθησε τον Εωσφόρο και
παρασύρθηκε στην αβυσσαλέα πτώση του μαζί του. (Β’ Πέτρον 2,4. Ιούδα 6. Ησαΐα
14,11 Αποκαλ. 12, 7-9)
Έτσι έχασαν το φως, τη δύναμη και την ελευθερία που διέθεταν. Τώρα πρέπει να
περάσει ένα ατέλειωτα μακρύ χρονικό διάστημα ώσπου να μπορέσουν 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,
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εκούσια, παιδιά Μου, όπως ήταν το σχέδιο Μου εξαρχής. Γι’ αυτό δεν θα αναπαυθώ
πριν ολοκληρώσω το σκοπό Μου.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7265

25.1.1959

Η ψυχή έρχεται συνειδητά στην επίγεια ζωή
Η ανάμνηση της προέλευσής της
Πριν ενσαρκωθείτε ως άνθρωποι, σας έγινε γνωστή η εξέλιξη της μοίρας 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 γιατί επίσης ήταν δική σας θέληση να
ελευθερωθείτε από την τελευταία ενσωμάτωση σε μία φόρμα κάνοντας αυτήν την
πορεία πάνω στη γη.
Μετά όμως σας αφαιρείται η ανάμνηση 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 τελική 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 αυτόν τον Πλάστη και ότι ετούτος είναι πρόθυμος να του
συμπαρασταθεί σε κάθε δυσκολία, μικρή ή μεγάλη, φθάνει να του ζητηθεί κάτι
τέτοιο.
Αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο δεσμό ανάμεσα στον Πλάστη και τα
πλάσματά Του, και ένας "Θεός της Αγάπης" τους φαίνεται ελάχιστα πιστευτός, γι’
αυτό μένουν μακριά Του. 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 παρακινήσουν 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. Άλλωστε ο καθένας πριν ενσαρκωθεί έδωσε την
συγκατάθεσή του, γιατί κανένας δεν βρέθηκε ενάντια στην θέλησή του, στην μία ή
στην άλλη ενσάρκωση.
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Ήρθε εκούσια να πορευθεί στην γη, με την προοπτική να απαλλαγεί τελειωτικά
από κάθε μελλοντική ενσωμάτωση σε μία φόρμα 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 δύναμη, και άρα ακόμα και ο
άνθρωπος με την πιο σκληρή μοίρα θα ανταπεξέλθει αναμφισβήτητα 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 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 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
κρίματά 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 Εγώ στη θέση
σας.
Πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ψυχή σας είναι ακόμη πολύ ανώριμη, όσο η Αγάπη
δεν έχει φουντώσει μέσα σας στο μέγιστο βαθμό. Εκεί 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 μπορεί 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 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,
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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 όμως 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, επομένως, όταν από καιρό σε καιρό σάς πιέζουν τα βάσανα. Σκοπός τους
είναι να προωθήσουν την καλλιέργεια της ψυχής, να διαλύσουν τις ακαθαρσίες της
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 αποδώσει 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 ασύλληπτα μακάριοι.
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 ευημερία. 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 τότε διδαχθείτε σωστά, αν δηλαδή το βλέμμα
σας καθοδηγηθεί έγκαιρα 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 οποίος 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
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έναν άλλο, πνευματικό στόχο. Πρέπει όμως να έχει ελευθερία ως προς τα πού 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. Τότε 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 του προσφέρει κάθε βοήθεια για
να φθάσει στο στόχο που πρέπει.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8796

2.4.1964

Κάθε άνθρωπος φέρει την ευθύνη γι’ αυτά που γνωρίζει
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 λάβει χώρα μόνο εκεί όπου
μιλάει η καρδιά.
Σας το έχω πει επανειλημμένα ότι έχετε παραμορφώσει την αγνή διδασκαλία του
Ιησού, ότι την αναμείξατε με ανθρώπινα έργα. Και σ’ αυτά τα ανθρώπινα έργα δίνετε
μεγαλύτερη σημασία απ’ ό,τι στο Ευαγγέλιο Μου - το οποίο περιλαμβάνει μόνο τις
δύο εντολές της Αγάπης - γιατί μόνο όποιος ζει με Αγάπη δίνει εγγύηση για 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 ακόμη 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.
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Όποιος όμως νοιώθει βαθειά Αγάπη για ΜΕΝΑ, στρέφει όλες τις σκέψεις του σε
ΜΕΝΑ, συνομιλεί μαζί ΜΟΥ μέσα απ’ την καρδιά του, εκεί που βρίσκεται μόνος
του. Δεν χρειάζεται ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, που πιο πολύ εμποδίζει παρά βοηθάει
να ΜΟΥ απευθύνει τις πιο ενδόμυχες σκέψεις του.
Όποιος δεν γνωρίζει και από άγνοια κάνει ό,τι κάνει, δεν μπορούν να του
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 αποπροσανατολίζουν τις σκέψεις των
ανθρώπων - 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 αυτό
είναι ολοφάνερο καθ’ ότι αυτές που υπάρχουν έχουν μια εξωτερική μορφή και
επιβολή. Αντίθετα, το εσωτερικό του ανθρώπου, εάν δεν αναζητεί επίμονα να βρει
ΕΜΕΝΑ και την Αλήθεια, μπορεί να μην το αγγίζουν. Ο Λόγος Μου αποκλειστικά
και μόνο πρέπει να είναι το περιεχόμενο μιας κοινότητας πιστών και οφείλουν οι
άνθρωποι εμπνευσμένοι από τα Λόγια Μου να τηρούν τις εντολές της Αγάπης. Με
την Αγάπη η πίστη τους θα ζωντάνευε και θα ενώνονταν με όλη τους την ψυχή 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 έχει στηθεί ένα
έργο το οποίο είναι αντίθετο σ’ 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
αποστασιοποιηθεί από τα έργα του Αντιπάλου Μου.
Όποιος δεν μπορεί να δεχτεί την Αλήθεια που ΕΓΩ του προσφέρω, είτε γιατί του
λείπει η Αγάπη, 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 ανθρώπινες
αξιώσεις, αυτό δεν είναι "θεία λατρεία", απλά και μόνο μία κοσμική υπόθεση στην
οποία συμμετέχει επειδή τον νοιάζει τι θα πουν και τι θα σκεφθούν οι συνάνθρωποι
του. Τους συνανθρώπους όμως θα πρέπει να τους κατευθύνει στην Αλήθεια και όχι
να τους ενισχύει στην πλάνη τους.
Αναμφισβήτητα είναι πολύ δύσκολο να αντιταχθεί κανείς στην παράδοση, και
κάτι τέτοιο ούτε πρόκειται να γίνει πλέον, γιατί μόνο λίγοι θα απαγκιστρωθούν από
την συνήθεια, επειδή ο πόθος τους για την Αλήθεια είναι ακόμα ιδιαίτερα ισχυρός.
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. Λάβετε υπόψη σας 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,
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έτσι που να μπορεί να καταλάβει ότι, ανάλογα με το πόσο διψάει για την Αλήθεια, θα
τη λάβει από ΕΜΕΝΑ. Και αυτό το δώρο της Ευσπλαχνίας πρέπει να αξιοποιηθεί
όταν ο άνθρωπος αποδεχτεί την Αλήθεια και τη μεταδώσει και σ’ αυτούς που είναι
ακόμα δεμένοι με τις 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 υποσκάψει τη θέλησή του - αν και ΕΓΩ δεν εγκαταλείπω ποτέ τον άνθρωπο
που έχει αποφασίσει να Μου αφοσιωθεί. Γιατί ΕΓΩ δεν αφήνω στα χέρια του
Αντιπάλου Μου, κανένα άνθρωπο, που έχει αποφασίσει συνειδητά και έχει διαλέξει
ΕΜΕΝΑ.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 8254

27.8.1962

Πώς θα καταλάβετε την ενέργεια του πνεύματος
Η γνώση που παίρνετε εσείς οι άνθρωποι μεσ’ από ένα επιλεγμένο από Εμένα
σκεύος, 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 την
ενέργεια 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. 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 «ενέργεια του Πνεύματος», η οποία μαρτυρεί για Μένα και
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 του. 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
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ικανότητα και την πλήρη κατανόηση για όλα όσα αφορούν την πνευματική σφαίρα,
τα οποία δεν μπορούν να αποδειχτούν ή να εξηγηθούν από τη γήινη σκοπιά. Με άλλα
λόγια θέματα τα οποία πρέπει και μπορούν να γίνουν πιστευτά, διότι ακτινοβολούν
Σοφία, και επιπλέον 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. Έτσι οι άνθρωποι δεν θα είναι ποτέ απόλυτα
πεισμένοι 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 ως ένα σκεύος που μέσα του μπορεί να εισρέει το Πνεύμα Μου. Και εσείς
οι άνθρωποι μπορείτε τώρα 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 μέσω της ενέργειας του Πνεύματός 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 ακόμη 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 αναγνωρίσουν και στραφούν 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.
Όμως το γεγονός ότι η Γη βρίσκεται σε βαθύτατο σκοτάδι, ότι οι άνθρωποι
παραπαίουν χωρίς φως, αποδεικνύει σαφώς ότι αδιαφορούν εντελώς για την αλήθεια,
ότι οι ίδιοι δεν θέλουν να βγουν από το σκοτάδι. Διαφορετικά ασφαλώς θα έβρισκαν
ένα δρόμο που οδηγεί στο σωστό προορισμό αφού τους τον φωτίζω Εγώ ο Ίδιος.
Εφόσον οι άνθρωποι αναζητούν την Αλήθεια, θα αναγνωρίσουν πότε τους
αποκαλύπτομαι Ενώ ο Ίδιος. Και θα ξέρουν ότι δεν σας μεταδίδω άλλο από την αγνή
Αλήθεια, έτσι ναι έχετε καλή θέληση.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 8228

30.7.1962

Πώς να εξετάζετε τις αποκαλύψεις
«Εξετάζετε τα πνεύματα, για το αν είναι από τον Θεό»
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 ως τον ΥΙΟ ΤΟΥ
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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 μέσω του Πνεύματος Μου την
αληθινή, σχετική γνώση και αυτό θα είναι ήδη απόδειξη. Γιατί ό,τι δεν μπορεί να
αποδειχθεί ιστορικά, αυτό σας το διδάσκει το Πνεύμα Μου.
Άρα, έτσι ξέρετε ότι είμαι ΕΓΩ ο Ίδιος ο οποίος σας το αποκαλύπτει, μπορείτε
λοιπόν με ήσυχη τη συνείδηση «να εξετάσετε τα πνεύματα» αυτής της αποκάλυψης.
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 λύτρωσή σας». Εφόσον λοιπόν έχετε την απόδειξη αυτή ότι είναι
το "Πνεύμα του 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
είναι αφοσιωμένοι ολοκληρωτικά. Αντίθετα 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 επίδραση. Αγγίζει την καρδιά, εφόσον αυτή είναι ανοικτή και πρόθυμη να Με
ακούσει, πράγμα που είναι δυνατόν όταν ο άνθρωπος Με ακούει χωρίς
προκαταλήψεις. Είναι δηλαδή πρόθυμος να τον 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 οντότητά του, που είναι όλο μίσος και επιδιώκει να
σας εξοντώσει. Από αυτό θα αναγνωρίσετε τη δράση του, ότι κάνει τα πάντα για να
υποσκάψει τις θεϊκές Αποκαλύψεις Μου και να συσκοτίσει το πνεύμα σας, ώστε να
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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 Μου αρκεί 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 πάντοτε να έχετε στο νου σας 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
προϋποθέτει 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 γνώση, 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 αποδεχτείτε το σωστό.
Δεν απαιτώ ούτε τώρα 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 από την ευθύνη τους
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
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γνώση απερίσκεπτα 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 την αναγνώριζε αμέσως,
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 αφιερωθεί 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.
Ναι 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 ολόψυχη ένωση μαζί ΜΟΥ δεν
έμεινε με άδεια χέρια, γιατί φανερώνομαι στον καθένα και του χαρίζω ένα φως που
του φέγγει παραπέρα το δρόμο του. Διότι το ότι ΜΕ αναζητά, σημαίνει πως έχει
αγάπη μέσα του, πράγμα που του αποφέρει σύντομα και τη σωστή επίγνωση.
Έτσι θα μπορεί να ξεχωρίζει το λάθος από την Αλήθεια και δεν θα πιστεύει
τυφλά. Ο δεσμός μαζί Μου θα τον απελευθερώσει από τον αντίπαλο Μου, ώστε
αυτός να μην έχει πια τη δυνατότητα να κρατήσει στο σκοτάδι εκείνον 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 "σωστοί αντιπρόσωποί Μου
επί της γης", που όμως δεν κατέχουν οι ίδιοι την Αλήθεια και γι’ αυτό δεν μπορούν
να την προσφέρουν παρακάτω. Ασκούν 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
Αρ. 8074

7.1.1962
Βρισκόσαστε στην Αλήθεια;

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. Αλλά και η ζωή στην γη δόθηκε στον άνθρωπο για να
ωριμάσει η ψυχή του Γι’ αυτό να αναζητάτε μόνο την καθαρή αλήθεια και είναι
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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 στον εαυτό σας. 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 μπορεί να 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, που θέλει να προσφέρει φως, σε σας, τα πλάσματά Του, γιατί σας
αγαπάει. ΑΥΤΟΣ 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 ως Δώρο την Αλήθεια αν την επιθυμείτε πραγματικά.
Τούτη είναι η 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 οικειοθελώς 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 επίσης να διαμορφώσει τον εαυτό του έτσι που να μπορεί
να λάβει απ’ ευθείας την Αλήθεια, αν εφαρμόζει στην ζωή του την αγάπη χωρίς
καμιά ιδιοτέλεια. Έτσι ζωντανεύει το πνεύμα μέσα του που είναι ένα μέρος του Θεού
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 ανάμεσα στους ανθρώπους
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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, επειδή η ειλικρινής επιθυμία του παραλήπτη για την Αλήθεια είναι η
προϋπόθεση για να τη λάβει, ως εκ τούτου, 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, επιμένουν στις λανθασμένες
γνώσεις τις οποίες έφεραν μαζί τους από τη γη και τις υπερασπίζονται το ίδιο
φανατικά στον άλλο κόσμο, όπως έκαναν 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 μία επαφή με το πνευματικό βασίλειο.
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Μία τέτοια επαφή μπορεί να έχει την ευλογία Μου μόνο στην περίπτωση που για
τον ενδιαφερόμενο προέχει η αναζήτηση της Αλήθειας και ζητά πάντα τη βοήθεια γι’
αυτό από το Πνεύμα Μου. Τότε δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, γιατί ο άνθρωπος
αυτός περιφρουρεί 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 είσαστε στην 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 προστασία 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 τα
παραπλανήσουν εμφανιζόμενες ως δήθεν φωτεινές οντότητες, για να σας
εξαπατήσουν και να σας 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 πληροφορίες 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 δεν
διαθέτουν αληθινή γνώση. Όπου όμως είναι ενεργό το Πνεύμα Μου, εκεί ξέρετε ότι
ΕΓΩ ο Ίδιος σας μιλώ και σας προσφέρω όντως 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
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επιδιώκουν αποκλειστικά να παρακινήσουν τον άνθρωπο σε πράξεις αγάπης, ώστε η
εκπλήρωσή τους να είναι έκφραση ανιδιοτελούς 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 που σας
παρέχεται για να ζήσετε θα πρέπει να τη χρησιμοποιείτε 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 εις βάρος της αγάπης;
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,
εξωτερικές φόρμες, 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 που 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 ολόψυχα 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 φανερά 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
αποφέρουν κανένα όφελος για την ψυχή σας. Αντίθετα παρασύρουν τους ανθρώπους
να παραμελούν τη μοναδική σημαντική εντολή, που είναι να κάνουν πράξεις
ανιδιοτελούς αγάπης.
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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 θα
ξεπεράσει έτσι σύντομα την εγωιστική του αγάπη σε πολύ μεγάλο βαθμό. 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 έργο αγάπης το κάνει στον εαυτό
του, γιατί σώζει την ψυχή του, αν και δεν το κάνει από υπολογισμό. Ασκεί 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 φιλαυτία 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 φιλαυτία θέλει να κατέχει, τα πάντα, αλλά προ πάντων
κοσμικά αγαθά. 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.
Επειδή εκείνο που εκτιμά ο Θεός είναι η προθυμία να μοιρασθεί κανείς με τους
άλλους αυτά που έχει γι’ αυτό οι θείες εντολές παροτρύνουν καταρχάς τον καθένα να
δίνει. Ανάλογα με το πώς τις εφαρμόζει, ανταμοίβεται επίσης από το Θεό.
Μ’ αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος σταδιακά διαπαιδαγωγείται και μαθαίνει να ασκεί
την αγάπη. Κι όσο καταπολεμά κανείς τον εγωισμό του τόσο αγνότερη,
ανιδιοτελέστερη γίνεται η αγάπη του.

67
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 παρασυρθεί από την αντίθετη δύναμη αν μέσα του υπερισχύει η
φιλαυτία.
Αντίθετα όσο περισσότερο ξεπερνά τον εαυτό του κι έτσι υπερβαίνει τη φιλαυτία,
τόσο περισσότερο πλησιάζει το Θεό.
Η αγάπη για το διπλανό του συνεπάγεται ότι κι ο Θεός τον αγαπάει απεριόριστα.
Έτσι η θεία αγάπη τον αγκαλιάζει, συνδέεται μαζί του και τον κάνει τρισμοκάριστο,
τόσο στη Γη όσο και στην αιωνιότητα.
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 παράκληση
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, είναι και παραμένουν κενές 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 αφοσιωθούν 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 εσώψυχη επαφή μαζί Μου, η οποία δεν χρειάζεται πολλά λόγια, μόνο
μία καρδιά που είναι ολοκληρωτικά αφοσιωμένη σε Μένα.
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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 κάνουμε διάλογο σιωπηλά. Μπορείτε να
Μου εμπιστεύεστε όλες τις έγνοιες και τις επιθυμίες σας ή όταν δεν έρχεσθε με
έγνοιες σε Μένα, πρέπει να Με διαβεβαιώνετε για την αγάπη σας. Γι’ αυτό το σκοπό
πραγματικά δεν χρειάζεσθε δεήσεις, ούτε ομαδικές προσευχές ή μαζικές εκδηλώσεις.
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 με εσωτερική κατάνυξη γιατί τα λόγια που λέγονται δυνατά
εμποδίζουν το ολόψυχο 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 αντιμετωπίζετε τη δυνατότητα
να μιλήσετε με τον προαιώνιο Πατέρα σας και συν τοις άλλοις 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 συνειδητή προσευχή όμως, που πηγάζει από την καρδιά,
μπορείτε να κατορθώσετε πάρα πολλά, γιατί Εγώ δεν θα την παρακούσω ποτέ,
αντίθετα 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 ολόψυχη
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 αρνιέται 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 τον πλούτο της ευσπλαχνίας 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
Για τους αρνητές της ύπαρξης του Θεού
και τους εγκεφαλικά σκεπτόμενους

11.8.1953
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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 φέρουν οι αντιπρόσωποί Μου στη γη. Σ’ εκείνους, οι οποίοι θέλουν κατ’ αρχάς
αποδείξεις για όλα. Σ' εκείνους οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να εξακριβώσουν ή
να αντικρούσουν 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 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 και ελευθερία; Από αυτό και μόνο μπορείτε να συμπεράνετε
ότι σας έχει δημιουργήσει μία δύναμη, η οποία είναι επίσης σκεπτόμενη και εκτός
τούτου απεριόριστα ισχυρή, 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 θέλει 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 χωρίς κανένα περιορισμό, 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!
Αποκλειστικά 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.
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Αν γνωρίζατε τι βαριές συνέπειες έχει για την ψυχή σας η άρνηση της ύπαρξης
μιας προσωπικής θεότητας, θα καταλαβαίνατε γιατί θέλω να σας διαφωτίσω, γιατί
θέλω να σας δώσω το ερέθισμα να σκεφτείτε σοβαρά, 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 λόγο να ενσαρκωθείτε σε αυτή τη Γη, η οποία
δημιουργήθηκε με τον αποκλειστικό σκοπό πάλι να βρει ο άνθρωπος εδώ την
σύνδεση με το Θεό, την οποία εθελοντικά έχασε κάποτε.
Αν όμως απορρίπτετε την ύπαρξη του Θεού, αυτό σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη
απομάκρυνση από Εμένα. Έτσι διαιωνίζετε εθελοντικά την αντίστασή σας, πράγμα
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 ως 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 στον 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.
Ήδη μετά τη γέννησή Του, έδωσα με Αυτόν ασυνήθιστα σημάδια 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 Πνεύμα του Πατέρα, 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, 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.
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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 άναρχη 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 μπόρεσαν να σχηματίσουν μια εικόνα του να προσευχηθούν σ’ αυτό το Ον 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 ως 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
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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.
Επιδίωξε να αποκαταστήσει το δεσμό ανάμεσά μας, τον οποίο είχατε διακόψει εσείς.
Και έτσι βρήκα έναν τρόπο: η ΙΔΙΑ Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ πλήρωσε για την ενοχή 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 στον οποίο μπορείτε
να τον ακολουθήσετε και 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 πλήρωσε για την απροσμέτρητη ενοχή, δηλαδή την
απομάκρυνσή σας από Εμένα, η οποία δημιούργησε ένα αγεφύρωτο 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 δεχτώ 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 αμαρτία 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
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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 αξιοποιείτε. Η ζωή σάς 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 παρά πολύ λίγο ως καθόλου, για
να αποκτήσετε πνευματικές γνώσεις από δική σας εσωτερική παρόρμηση. Βέβαια
δέχεσθε, τέτοιες γνώσεις να σας έρθουν από έξω και τις αποδέχεσθε. Συνήθως όμως
αυτό γίνεται χωρίς να έχετε βάλει σε λειτουργία τη νοημοσύνη σας, χωρίς να
ελέγξετε ή να κάνετε κάποιες σκέψεις, αφού δεν τις επεξεργάζεσθε με τη νοημοσύνη
σας και άρα δεν την αξιοποιείτε ή κάνετε κακή χρήση του νου σας, με το να τον
αφήνετε να οδηγείται σε λανθασμένα συμπεράσματα, αφού ενστερνίζεστε
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 πλανώνται, γιατί δεν χρησιμοποιούν
το μυαλό τους για να σκεφθούν γύρω από διδασκαλίες που θα έπρεπε να τους
προβληματίζουν, αφού δεν είναι 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 είναι ανάγκη να τονιστεί 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 δύσκολα αποδεκτές. Γιατί κανείς θα πρέπει να
διαφωτιστεί σε βάθος για ό,τι θέλει να πρεσβεύει ως αλήθεια. Για τούτο το λόγο,
φθάνουν αδιάκοπα διδασκαλίες από τον Ουρανό στη γη, για να ρίξουν Φως στο
σκοτάδι του πνεύματος. Και σκοτάδι είναι παντού όπου η αλήθεια παραμερίζεται 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
αντίθεες.

74
Γι’ αυτό μας ενδιαφέρει τώρα να διασαφηνίσουμε μια διδασκαλία, η οποία
περιπλέχτηκε και διαστρεβλώθηκε εντελώς από τον εχθρό των ψυχών, ναι έγινε
αποδεκτή από τους ανθρώπους. Και ο λόγος ήταν ότι δεν χρησιμοποίησαν τη
νοημοσύνη τους και αποδέχτηκαν ανεξέλεγκτα αυτά που τους μετέδωσαν, 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 είναι απαράδεκτη καθότι παράλογη. 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 αποδέχονται αυτή τη
διδασκαλία. Κάθε μορφή συνιστά μία πεπερασμένη έννοια, όμως. Το είναι του Θεού
είναι απεριόριστο αφού είναι κάτι το απόλυτα τέλειο. Και κάτι που είναι απόλυτα
τέλειο δεν διαιρείται. Γιατί η τελειότητα είναι μια πνευματική κατάσταση, και κάτι το
πνευματικό δεν μπορεί να διαιρεθεί 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 δεν
δικαιολογούν το συμπέρασμα, ότι τρία πρόσωπα ενώθηκαν σε μια αιώνια Θεότητα,
δηλαδή ότι αυτά τα τρία αποτελούν ένα Θεό! 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 κατανοήσουν κάποιοι, την
παρερμήνευσαν και έτσι προέκυψε η λανθασμένη αντίληψη ότι η Θεότητα
περιλαμβάνει τρία πρόσωπα.
ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ένα μέρος της έννοιας 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 πανίσχυρη 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.
Άλλωστε αυτή η τριάδα είναι το γνώρισμα της τελειότητας, όταν ένα πλάσμα του
Θεού διαθέτει Αγάπη, Σοφία και Δύναμη, έχει γίνει ομοίωμά Του. Αλλά την θεότητα
αποτελεί μόνο ένα Ον. Δεν είναι κάποια μορφή, παρά κάτι το Άπειρο, το Πνευματικό,
το οποίο δεν χρειάζεται μια μορφή, μία φόρμα για να υπάρξει. Εξάλλου κάθε μορφή,
φόρμα, 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 χωρίς να αφανιστεί.
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, το οποίο μ’ όλο που αποτελεί την ύψιστη τελειότητα, 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 μορφή για να γίνει ορατό από
ένα άλλο πνεύμα.
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Η αντίληψη ότι "Πατέρας", "Υιός" και "Άγιο Πνεύμα", παριστάνουν 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 στην προσευχή τους το κάθε πρόσωπο χωριστά και έτσι να
ενισχύσουν την άποψη μέσα τους ότι πρόκειται για τρία πρόσωπα. Έτσι όμως
κινδυνεύουν να χάσουν τη σωστή, αληθινή αίσθηση, για ένα Θεό, στον οποίο θα
πρέπει να απευθύνονται σε κάθε εγκόσμια ή πνευματική δοκιμασία.
Ακόμη και 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 πνευματοποιηθεί εντελώς
και όλα του τα συστατικά μπορέσουν να ενσωματωθούν στην αιώνια Θεότητα. 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 παντοδυναμία και υπέρτατα σοφία
και Αγάπη. 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 οδηγοί που είναι πνευματικά τυφλοί, οι οποίοι δεν έχουν φώτιση
αλλά και αρνούνται να διδαχθούν.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 4431

10.9.1948

Ένας Πνευματικός σεισμός (στη Ρώμη;)
Η αληθινή Εκκλησία του Χριστού
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 την αυτάρεσκη απάθειά
σας. Θέλω να ξυπνήσετε και να αναρωτηθείτε στα σοβαρά σε τι αποβλέπω και τι
θέλω να σας πω, 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 τους. 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 με το γραπτό και
προφορικό λόγο. Και γι’ αυτή τη δουλειά ενεργώ ολοφάνερα μέσα σε άλλους, και όχι
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σ’ 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’ ασπαστούν το Λόγο Μου.
Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να μιλήσω με ένα εξωτερικό σημάδι, που θα
προβληματίσει τους ανθρώπους και θα τους κάνει να σκεφθούν. Είναι επιτακτικά
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 προκαταλειμμένες απόψεις, από αντιλήψεις, που δεν έχουν καμία απολύτως αξία,
που έχει υιοθετήσει λόγω παράδοσης, γιατί είναι εξωτερικά 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 επισημανθούν 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 ή έχει κτιστεί με μια οργανωμένη δομή, 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
πάντα 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 λίγη αξία για την εξέλιξη
της ψυχής έχουν 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 Μου αφοσιωθεί βαθιά εσωτερικά και να συνδεθεί στα
ενδότατα της ψυχής του μαζί Μου.
Όποιος έχει καταλάβει τι ευτυχία αποτελεί αυτή η ενδότατη 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, πράξεις. 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 βοηθήσω όλους να
το καταλάβουν. 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
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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. Απέδειξα ότι ο καθένας είναι ικανός να κάνει 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 θέσει στην υπηρεσία του
όλες τις δυνάμεις και συνεπώς να πραγματοποιεί 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. Υπήρξε ένας άνθρωπος που έπρεπε και αυτός με μια ζωή αγάπης
να κατακτήσει τη θεία δύναμη, που χάρη στην αγάπη μόνο μπόρεσε να ενωθεί με την
αιώνια Θεότητα…
Σας δείχνω το δρόμο που αρκεί να βαδίσετε 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
ενισχυθεί, γιατί η ίδια η αγάπη είναι δύναμη, και εάν την ασκείτε, ό,τι δίνετε, γυρίζει
σαν δύναμη πίσω σε σας...
Δοκιμάστε το, αφήστε 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

78
μπορούν να καταφέρουν η αγάπη και η θέληση ενός ανθρώπου... Ακολουθήστε Με,
θα γίνετε και θα μείνετε μακάριοι σε όλη την αιωνιότητα.
Αμήν

Γ. «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ
ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΥΠΑΡΞΗΣ;»
Μπέρτα Ντούντε αρ. 7597

8.5.1960

Το ξύπνημα στη ζωή ... Η ζωντανή πίστη
Η αληθινή ζωή αρχίζει να αφυπνίζεται 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 πασχίζει να κρατήσει αυτό το
δεσμό. Τότε έχει ήδη ξυπνήσει στο εσωτερικό 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 αυτήν καθαυτήν τη ζωή του σώματος την οποία ζει έτσι και αλλιώς ο
κάθε άνθρωπος, ακόμη και αν ο εσωτερικός 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 τον 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, καθώς δεν ζωντάνεψε την
ψυχή. Όμως η ζωντανή επίγνωση 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
τη στιγμή που, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να σκέφτεται, εφόσον δε η θέλησή του
είναι στραμμένη προς την αγάπη, οι σκέψεις του θα καθοδηγηθούν προς 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 το ένα Ον από το οποίο προσδοκά βοήθεια σε κάθε
περίπτωση της ζωής του.
Στην αρχή αυτό γίνεται ασυνείδητα, ωστόσο αισθάνεται αγαλλίαση 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
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που είναι ζωντανή. Και δεν είναι το επακόλουθο απλώς 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 που
δεν τις απορρίπτει μεν, 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 του 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. 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 μακάριοι.
Όμως ένα τέλειο ον πρέπει να διαθέτει ελευθερία της θέλησης, γιατί αλλιώς δεν
θα μπορούσατε να θεωρηθείτε θεϊκά 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 παρέμενε
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.
Απαιτούσα αυτήν την απόφαση από τη βούληση των «δημιουργημάτων» Μου,
προκειμένου να τους επιφυλάξω ακόμη μεγαλύτερες μακαριότητες.
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Και έτσι ζήτησα από το πρωτοδημιούργητο ον να πάρει μία απόφαση. Επρόκειτο
για το φωτεινό πνεύμα το οποίο είχε θέσει εκτός εαυτού της η άπειρη Αγάπη Μου, το
οποίο ως 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 δεδομένο, γιατί διέθετε πλήρη επίγνωση.
Και έτσι υποβλήθηκε σε μια δοκιμασία της βούλησής του, η οποία συνίστατο στο
να αναγνωρίσει ότι ΕΓΩ ήμουν η ΠΗΓΗ από την οποία αντλούσε διαρκώς τη
ΔΥΝΑΜΗ. Από τη δική του βούληση 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 βούλησής 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, απέσυρε τη
βούλησή του από τη δική Μου και έπεσε στα αβυσσαλέα 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 φρόντισα να γίνουν ώστε ν’ αποτελέσουν το δρόμο της
επανόδου των πνευμάτων προς Εμένα την Πηγή τους. Γιατί μόνο τότε μπορούν να
είναι μακάρια, όταν ξαναενωθούν μαζί Μου, ενώ η απόσταση από Εμένα σημαίνει
μια κατάσταση μέγιστης δυστυχίας.
Τώρα προσπαθώ να φέρω 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. Αναστρέψατε 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 σάς ενώνει πάλι μαζί Μου, αλλά πρέπει να Μου ανοίξετε από μόνοι σας
την καρδιά σας να Με δεχθείτε. Δεν πρέπει να αντιστέκεστε όταν η Αγάπη Μου θέλει
να σας αγγίξει. Πρέπει να κάνετε τα πάντα για να εκπληρώσετε τον προορισμό σας
στη Γη, 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 θα έχετε διαυγή συνείδηση,
καταλαβαίνετε όλες τις συναρτήσεις 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 λαμπερό
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
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Μπέρτα Ντούντε αρ. 5172

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, εργάζεστε με στόχο τη ζωή, που είναι η
πραγματική ύπαρξη. Αυτή 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 στη γη βλέπετε να γίνεται μπροστά στα μάτια σας,
οτιδήποτε ορατό 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 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 κατακτήσει αυτή την επίγνωση η ψυχή στην επίγεια ζωή, 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 από
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 έρθει στη 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 με κάθε 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 μπορεί να είναι δραστήρια δημιουργικά και
παράλληλα να 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 άνευ όρων 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 δεχτεί δύναμη στο πνευματικό βασίλειο και να την
αξιοποιήσει. Γι’ αυτό το λόγο ακριβώς της δόθηκε η επίγεια ζωή. Ως επί το πλείστον
όμως αυτή η ζωή θεωρείται ως αυτοσκοπός 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 ευτελές και εφήμερο είναι αυτό που του φαίνεται τόσο
εξαιρετικά σημαντικό. Σαν έξυπνος άνθρωπος θα έπρεπε να φροντίζει 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
επιστραφεί ανά πάσα στιγμή. Όμως ο άνθρωπος οφείλει να είναι καλός οικονόμος με
το δανεικό κεφάλαιο. Οφείλει να το χρησιμοποιεί έτσι που να του αποφέρει
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γενναιόδωρους τόκους, όχι όμως γήινης, υλικής μορφής. Θα πρέπει να αποκτήσει με
αυτό πνευματικό πλούτο. Τότε αξιοποιεί τη ζωτική ενέργεια και περνάει με επιτυχία
τη δοκιμαστική περίοδο και τότε είναι άξιος για την ουσιαστική πνευματική, αιώνια
Ζωή.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 6973

20.11.1957

Το θείο σχέδιο σωτηρίας, η αρχική αμαρτία, η πτώση του Αδάμ
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 οποίες ήταν πρωτύτερα ως
προς την ουσία τους πνεύμα. Στη συνέχεια έκλεισαν 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 άγγιζε πια η θεία Δύναμη. Σαν συνέπεια
είχαν αδρανοποιηθεί και ακινητοποιηθεί και αποσκλήρυναν διαρκώς περισσότερο. Σε
αυτή την κατάσταση βρίσκονταν υπό την κυριότητα του αντίπαλου του Θεού και δεν
θα άλλαζαν ποτέ ως προς την υφή τους.
Όμως ο Θεός είχε εξυφάνει ένα σχέδιο για να δώσει τη δυνατότητα σε αυτά τα
αποσκληρυμμένα 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 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 θέωσής τους απόλυτα οικειοθελώς.
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 η καθοριστική και ο αντίπαλος του Θεού
δεν διαθέτει καμία επιρροή πάνω στα πνεύματα που είναι δεσμευμένα μέσα στα
δημιουργήματα.
Η περαιτέρω άνοδος τους ως άνθρωποι θα ήταν επίσης εξασφαλισμένη, αν οι
πρώτοι άνθρωποι είχαν μείνει πιστοί στην απλή εντολή 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 να χρησιμοποιήσουν
ελεύθερα τη θέλησή τους και αφήνοντας τον αντίθεο να τους παραπλανήσει,
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.
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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 επίτευγμα. Έθεσε με αυτό σε κίνδυνο τον
απώτατο στόχο των ανθρώπων, δηλαδή μια μέρα τα αρχέγονα πνεύματα που είχαν
πέσει κάποτε να φθάσουν στη θέωσή τους. Γι’ αυτό ο Θεός τους βοήθησε πάλι
στέλνοντας τον Υιό Του στη γη.
Ένα ανώτατο φωτεινό ον πραγματοποίησε το πέρασμα από τη γη, για να
εκπληρώσει σαν άνθρωπος 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 άλλους ανθρώπους να ξεφύγουν από την
κατάσταση αδυναμίας. Ήθελε να τους προσφέρει πάλι τη δυνατότητα να φθάσουν
στη θέωση.
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 προαιώνιο 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 πυροδοτήσει 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 για τις οποίες πλήρωσε ο
Ιησούς Χριστός με το θάνατό του στο σταυρό.
Αμήν
αρ.6010

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 ότι είναι ο Υιός του
Θεού, ο ΟΠΟΙΟΣ κατέβηκε στη γη για να θυσιασθεί σαν άνθρωπος για χάρη
ολόκληρης της ανθρωπότητας και γι’ αυτό το λόγο θέλουν να ΤΟΝ ακολουθήσουν. Η
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‘‘Εκκλησία του Χριστού’’, την οποία ίδρυσε Αυτός 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 ασκούνται δηλαδή συνειδητά σε μία ζωή αγάπης, όπως έδειξε
ΑΥΤΟΣ ο Ίδιος με το παράδειγμά Του. Αυτός κάλεσε τους ανθρώπους να Τον
ακολουθήσουν, και όποιος υπακούει την πρόσκλησή Του και ΤΟΝ αναγνωρίζει,
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 κοινότητα λοιπόν υφίσταται παντού όπου
ζουν αληθινοί χριστιανοί, γιατί όλοι αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Κι
ακόμα και εκεί όπου 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
σημαντικότερα από τα λόγια ενός κατηχητή που δεν έχει γίνει ακόμα ζωντανός
εκπρόσωπος της θεϊκής εντολής της αγάπης, που τα λόγια του δεν αφήνουν να φανεί
ότι έχει εσωτερική ζωή, το Πνεύμα, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα των
μελών της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτό το Πνεύμα εκφράζεται πάντα με τέτοιο
τρόπο που ο Λόγος του Θεού διδάσκεται και ερμηνεύεται απλά και καθαρά, - πράγμα
που μπορεί να συμβεί και στον πιο στενό κύκλο, με πολύ φυσιολογικό τρόπο, π.χ.
στην απλή συζήτηση, 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 ζωντανά σ’ ΑΥΤΟΝ σαν τον Υιό του Θεού και Σωτήρα του
Κόσμου, γιατί μέσα στο ανθρώπινο περίβλημά Του ενσαρκώθηκε ο ΙΔΙΟΣ ο ΘΕΟΣ
για να λυτρώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και το θάνατο.
Αμήν

Αρ. 8688

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 ως 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
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παρεισέφρεαν εγκόσμιες αντιλήψεις ώσπου στο τέλος ερμηνευόταν με ένα γήινο
νόημα.
Ποτέ λοιπόν ο Λόγος Μου δεν έμεινε καθαρός, προέκυψαν συνήθειες και
τελετουργίες που δεν ανταποκρίνονταν πια στο πνευματικό νόημά του και έτσι 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
που έθεσα ΕΓΩ για τις ψυχές σας, εσείς έχετε βρει και καθιερώσει κοσμικές
τελετουργίες, 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 προς το θεαθήναι και γι’ αυτό εντελώς άχρηστα
για την πρόοδο της ψυχής. Εσείς οι άνθρωποι όμως αγκιστρώνεστε με ανυποχώρητο
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 αποδίδετε στην ‘‘βάπτιση’’ και μόνο!
Αναλογιστείτε ότι αν και εκτελείτε μία απλή εξωτερική πράξη, είσαστε πεπεισμένοι
ότι αποκομίζετε πνευματικά οφέλη, 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 απλώς 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, πώς τα
θεωρείτε και με ποιες εξωτερικές πράξεις ελπίζετε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας.
Σκεφθείτε τι εννοώ Εγώ, αφού σας ζητώ να Μου ανοίξετε τη καρδιά σας, ώστε να
μπορώ να κοινωνήσω μαζί σας κι εσείς μαζί Μου. Σκεφθείτε πως τα λόγια Μου
«Αυτό που κάνω τώρα να το κάνετε σε ανάμνησή Μου..», εσείς και εσείς την
προτροπή Μου αυτή την μεταμορφώσατε σε μία τυπική διαδικασία που δεν μπορεί να
έχει καμία επίδραση στην ψυχή σας, αν δεν ζείτε μία τέτοια ζωή Αγάπης, ώστε να
ενωθείτε μαζί Μου μέσω της Αγάπης και τότε μπορώ να είμαι παρών μέσα σας.
Όλα τα πνευματικά αιτήματα που σας έθεσα, 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 τηρείτε με ζήλο, ενώ δεν είναι παρά
απαιτήσεις ανθρώπων που τις δικαιολογούν ισχυριζόμενοι ότι αυτό είναι το θέλημά
Μου.
Επανειλημμένα σας έχω δείξει ποια είναι η αλήθεια σχετικά. Εσείς όμως δεν
δέχεστε αυτήν την διαφώτιση, αντίθετα συμμορφώνεσθε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο
με αυτές τις ανθρώπινες εντολές, ενώ τις δικές Μου εντολές της Αγάπης για το θεό
και τον πλησίον, τις παραμελείτε. Και έτσι σκοτίζεται το πνεύμα σας όλο και πιο
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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 χωρίς
αντίλογο σαν αλήθεια ό,τι σας παρουσιάζουν σαν ‘‘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 προσπαθήσετε να
απαλλαγείτε από κάθε πλάνη έχοντας συνειδητοποίηση ποια είναι η αλήθεια, γιατί
μόνο η καθαρή αλήθεια μπορεί να λυτρώσει την ψυχή σας. Μόνο ο άνθρωπος που ζει
με αγάπη, που εκπληροί δηλαδή κατά πρώτον τις εντολές Μου της Αγάπης μπορεί να
αναγνωρίσει την αλήθεια και οι σκέψεις του θα είναι πάντα στο σωστό δρόμο.
Αμήν

Μπέρτα Ντούντε αρ. 8375

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 ενεργεί 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 παρέδωσαν στη συνέχεια τη διδασκαλία σε ανθρώπους,
των οποίων γνώριζαν την πνευματική κατάσταση, γι’ αυτό τους όρισαν διαδόχους
τους. Ωστόσο δεν πέρασε πολύ καιρός και ορισμένοι άνθρωποι ανέλαβαν από μόνοι
τους τα καθήκοντα του δασκάλου, εν μέρει από κάποια φιλαυτία, 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 ορίζονταν δάσκαλοι χωρίς να είναι άξιοι γι’ αυτό το
λειτούργημα και ότι το κριτήριο δεν ήταν πια το εσωτερικό χάρισμα, η πνευματική
κατάσταση του ανθρώπου, αλλά ρόλο έπαιζαν πια και εξωτερικά δεδομένα. Και έτσι
η αγνή αλήθεια βρισκόταν σε όλο και μεγαλύτερο κίνδυνο, πράγμα όμως που δεν
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έγινε αντιληπτό, ακριβώς διότι εκείνοι οι αυτόκλητοι 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.
Έτσι 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 αφυπνισμένο πνεύμα.
Σύντομα όμως υπερίσχυσε ο αριθμός εκείνων, οι οποίοι απόκτησαν αξιώματα και
τιμές, χωρίς να είναι φωτισμένοι από το Πνεύμα Μου, ενώ καμιά αντίρρηση από
ανθρώπους με αφυπνισμένο πνεύμα δεν γινόταν δεκτή. Η εξουσία τους μεγάλωνε και
παράλληλα η καθαρή Αλήθεια έγινε διάτρητη από λάθη, από ένα
πνευματικό/θεωρητικό σύστημα που πήγαζε από την ανθρώπινη σκέψη 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
αποκτήσει μεγάλη ισχύ και την αγνή Αλήθεια δεν την αναγνώριζε κανείς πια.
Έτσι μπορείτε να καταλάβετε πώς με το πέρασμα του χρόνου σχηματίσθηκε κάτι
διαφορετικό από την ‘‘Εκκλησία του Χριστού’’, από αυτήν που θεμελίωσα ΕΓΩ στη
γη.
Έτσι ερμηνεύεται πώς απέκτησε 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 εκχυόταν
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 ώστε μπορούσα να ξεσκεπάσω όλες 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 σκέψης και επίσης γιατί δεν είναι
πρόθυμη να ξεφύγει από αυτήν τη σύγχυση.
Ο καθένας όμως μπορεί να καταλάβει ότι ποτέ η μάζα δεν είναι ανοικτή στην
Αλήθεια, ενώ 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 πεποιθήσεις.
Γιατί 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
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Μπέρτα Ντούντε αρ. 3714

15.3.1946

Παράκληση για έλεος και δύναμη
Όταν απευθύνεσθε με θέρμη σε Μένα και Μου ζητάτε δύναμη και έλεος,
λαμβάνετε απεριόριστα και από τα δύο. Μπορείτε να 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 αυτός ακόμα και στη
μεγαλύτερη δοκιμασία παραμένει ήρεμος και νουνεχής, γιατί η ψυχή του είναι
δυνατή, έστω και αν 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 χωρίς πίστη, που δεν
επιζητεί 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 αξιοποιήσετε, θ’ αντέξετε και την πιο σκληρή ζωή και θα κερδίσετε
όφελος από εκεί για την ψυχή σας. Το περίβλημα της ψυχής θα διαλυθεί 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 με 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 επαφή 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 περάσει, 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 πάρει και από την άλλη
να δυναμώσουν την πίστη του όταν λάβει φανερά τη βοήθειά Μου μετά από
κατανυκτική προσευχή. Μία ψυχή που τείνει προς Εμένα, κερδίζει πάντα πνευματικά
οφέλη από τη δοκιμασία του σώματος της γιατί έτσι βρίσκει καταφύγιο σε Εμένα
Κάθε εσώψυχη προσευχή της χαρίζει δύναμη και χάρη, με αποτέλεσμα ανάλογο με
την ωριμότητά της. Έτσι 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. Επομένως μπορεί να με νοιώσετε
κοντά σας ακόμα και στη μεγαλύτερη δυστυχία. Δεν υπάρχει λόγος να είσαστε
αποκαρδιωμένοι 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 ενδόμυχο διάλογο μαζί Μου. Εγώ βέβαια γνωρίζω τις δοκιμασίες,
τις αδυναμίες και τις αμφιβολίες σας, αλλά θέλω να τις εκφράσετε με την προσευχή
σας σε Μένα, για να το συνειδητοποιήσετε όταν η Αγάπη, η Δύναμη και η
Ευσπλαχνία 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
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τη βοήθειά Μου. Μείνετε ολόψυχα δεμένοι μαζί Μου, και καμία δοκιμασία δεν θα
σας τρομάζει, όσο μεγάλη και να φαίνεται, γιατί η Αγάπη Μου σας προσφέρει
αμέτρητη δύναμη και έλεος. Εγώ σας φροντίζω σωματικά και πνευματικά μέχρι το
τέλος της ζωής σας, και αν αυτό το πιστεύετε χωρίς σκιά αμφιβολίας, θα χάσετε κάθε
φόβο μπροστά στις συμφορές, 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 πιστεύετε 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 τις σκέψεις με τα οποία μπορείτε να
συνδεθείτε μαζί Μου. Τότε μου μιλάτε μέσα από την καρδιά σας - όχι μόνο με 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 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 έτοιμες εκφράσεις που έχει
διδαχθεί, να προσευχηθεί πνευματικά και αληθινά, που απαγγέλλει μαζί με άλλους
μακροσκελείς προσευχές, οι οποίες δεν μαρτυρούν καμία κατάνυξη 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 μπορέσετε να νιώσετε την παρουσία Μου 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 και όποιος κτυπά στην πόρτα, θα του ανοίξω.
Δεν βρίσκω όμως καμία ευαρέσκεια 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 βουβός και όλο δέος, η αληθινή
ταπεινότητα ψελίζει 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.
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Μία αληθινή πίστη, δεν αφήνω ποτέ να απογοητευτεί.
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. Από την άλλη πλευρά, όποιος είναι το αντικείμενο για το
οποίο γίνεται η προσευχή, θα νοιώσει επίσης τη δύναμή της. Το πνεύμα του θα
φωτισθεί και θα δυναμώσει η πίστη του. Οι άνθρωποι αυτοί θα αισθανθούν ότι μέσα
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 ευλαβώς 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 τελείωσή 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
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Μπέρτα Ντούντε αρ. 4541

15.1.1949

Η ύπαρξη του Θεού και η Επιστήμη
Συχνά ένας σοφός του κόσμου δυσκολεύεται να πιστέψει σε μια Θεότητα. Η
νόησή του τον ωθεί σε διαφορετικά συμπεράσματα, γιατί είναι απόσταγμα μιας
γνώσης η οποία δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στην αλήθεια. Αρκεί μια λανθασμένη
άποψη για την εξέλιξη της γης για να οδηγηθεί σε λάθος θεωρίες. 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
κοσμοθεωρία 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 αρχίζει με την επιδίωξη να θεμελιώσει την
ύπαρξη του Θεού, η οποία βέβαια δεν μπορεί να αποδειχθεί, όμως μπορεί να γίνει
πιστευτή και μάλιστα με πλήρη εσωτερική βεβαιότητα. Σε μια τέτοια περίπτωση,
οποιαδήποτε έρευνα οδηγείται σύντομα στην επιτυχία. Αλλά για να αποκτήσει κανείς
αυτή την εκ πεποιθήσεως πίστη, πρέπει κατ’ αρχάς να βάλει κατά μέρος τη διάνοιά
του, όσο ανεπτυγμένη κι αν είναι, και να βασισθεί στην αίσθηση της καρδιάς του.
Πρέπει να αφήσει στην άκρη την κάθε επιστήμη και να διδαχθεί, σαν ένα παιδί, από
μέσα του. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παραδεχθεί ως αλήθεια ό,τι η αίσθησή του
φαντάζεται ή επιθυμεί, θα πρέπει κατά κάποιον τρόπο να ονειρεύεται με ανοιχτά
μάτια. Τότε θα διαπιστώνει πάντα μια Θεότητα, η οποία κατευθύνει και κυβερνά τα
πάντα και για την οποία έχει τη βεβαιότητα ότι μεριμνά γι’ αυτόν.
Η πιο μύχια επιθυμία ενός ανθρώπου είναι και παραμένει να έχει μια ισχυρή
δύναμη υπεράνω του. Μόνο η κοσμικά νόηση προσπαθεί να καταπνίξει αυτήν την
επιθυμία, επειδή στη νόηση μιλάει και εκείνος ο οποίος θέλει να εκτοπίσει τη
Θεότητα. Επειδή δεν μπορεί να μιλήσει στην καρδιά των ανθρώπων, επιχειρεί τόσο
πιο επίμονα να επηρεάσει το νου τους. Μέσα από την καρδιά εκφράζεται ο Θεός,
μέσα από το νου ο αντίπαλος Του, όταν η καρδιά δεν είναι η ισχυρότερη ώστε να
τραβήξει και το νου με το μέρος της. Έτσι και συμβαίνει όμως το δεύτερο, είναι
δυνατό να γνωρίσει κανείς και νοητικά το Θεό καθώς καρδιά και νους έχουν
κατεύθυνση την αιώνια Θεότητα. 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 της πίστης 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, ως ένα παντοδύναμο, σοφό και στοργικό Ον,
το οποίο διευθύνει ό,τι υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει σε όλη την αιωνιότητα
Αμήν
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Μπέρτα Ντούντε αρ. 8397

30.1.1963

Η πνευματική κατάσταση των ανθρώπων πριν από το σταυρικό θάνατο (και η
Βίβλος)
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 τους φωτίσει ένα φως. Αντίθετα, το σκοτάδι γινόταν
διαρκώς πιο βαθύ, γιατί πολύ λίγοι 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 επίγνωση, 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 ανεξάλειπτης 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 πάντα
λίγες εξαιρέσεις. Σε μεμονωμένες περιπτώσεις τους δόθηκε μία 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 ακραίο πνευματικό τέλμα και ως εκ τούτου ήταν ανίκανοι πλέον
να την καταλάβουν.
Τότε κατέβηκα Εγώ ο Ίδιος στη γη και έφερα ένα Φως σε αυτό το ακραίο
σκοτάδι. Όμως και πάλι το Φως Μου μπορούσε να φωτίσει μόνο εκεί όπου δεν
μπορούσε να επικρατήσει ο αντίπαλός 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 εξάλειψε την αμαρτία της αρχικής πτώσης, έτσι το Πνεύμα
Μου μπορούσε τότε να επενεργήσει μέσα σε όποιον διέθετε αγάπη. Γιατί τότε 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 παρακινεί σε αυτό το έργο, θα σας το
παρέχει το πνεύμα που προέρχεται από Εμένα. Κι όποιος διακατέχεται αληθινά από
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τη βαθιά επιθυμία να διεισδύσει σε βαθύτερες σοφίες σε αυτόν, 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 ζουν αδιάφοροι σ’ ένα τέλμα και αρκούνται στους γνώσεις που απόκτησαν
από την εκπαίδευσή τους, δεν θα τους βοηθούσε καθόλου αν θα τους φανερώνονταν
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.
Καθένας άνθρωπος που αναζητεί στα σοβαρά τη σωστή Γνώση δεν εμποδίζεται
να τη βρει. Αυτό όμως προϋποθέτει τη συμμόρφωση με τη Θέλησή Μου, η οποία
αποκαλύπτεται σε όλους και όλοι 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 κατασβήσουν από μόνοι
τους κάθε εσωτερική φωτεινότητα. Συνάμα τους παρουσιάζει την αλήθεια τόσο
παραποιημένη, ώστε δεν έχουν 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 κάθε τόσο 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. 5365

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
εισέρχεται στο Βασίλειο του Φωτός, σε σφαίρες όπου δεν υπάρχει τίποτα που να μην
είναι ωραίο. Έτσι την ψυχή την περιβάλλει ένα κύμα ευφραντικού φωτός, καθώς 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.

94
Σε αχανή βάθη βλέπει θαυμάσιες 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 διαλυθεί. 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 έργο. 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 τούς 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 τη λαμπρότητα 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 την κατανοήσει. Ωστόσο ένα πράγμα μπορεί
να καταλάβει, ότι δηλαδή στο υπερκόσμιο βασίλειο οι ψυχές ανταμώνουν πάλι, ότι ο
θάνατος δεν θέτει τέλος στην ουσιαστική ζωή της ψυχής, και ότι οι ψυχές
αλληλοαναγνωρίζονται, όταν έχουν φθάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο
ωριμότητας, το οποίο όμως δεν κατέχουν όλες.
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 ευεργετική και τις ωθεί ακατάπαυστα να εργάζονται με σκοπό να
γλυτώσουν τις άλλες ψυχές από την άβυσσο, και να τις βοηθήσουν να φθάσουν στη
μακαριότητα. Εργάζονται για να τις βοηθήσουν να περάσουν στο βασίλειο όπου τις
περιβάλλει άπλετο Φως, όπου μπορούν να βλέπουν το Θεό και όπου δεν υπάρχει πια
δυστυχία για πάντα.
Αμήν
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7884

3.5.1961
Το γράμμα οδηγεί στο θάνατο, ενώ μόνο το Πνεύμα δίνει ζωή

Το Πνεύμα είναι που δίνει ζωή - και κάθε γράμμα που διαβάζεται χωρίς
αφυπνισμένο 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 επειδή ο Λόγος Μου μεταφράσθηκε ή κηρύχθηκε από
ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν αφυπνίσει ακόμα το πνεύμα τους, οι οποίοι
οδηγούνταν από το νου τους, εκεί όπου μόνον η καρδιά μπορούσε να κρίνει ή να
ερμηνεύσει, εφόσον το Πνεύμα Μου θα είχε την δυνατότητα να μιλήσει μέσα της.
Εγώ δεν μπορούσα πια να μιλήσω από μέσα τους, διότι έδιναν 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 αποκομίζουν από εκεί το σωστό 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 κατηχητές τους
αναφέρουν τη ‘‘επενέργεια του Πνεύματος μέσα στον άνθρωπο’’ διότι και αυτοί οι
ίδιοι δεν την καταλαβαίνουν. Και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν ότι τούτο είναι το άμεσο
αποτέλεσμα μιας ζωής με αγάπη, ότι αν 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 δεν έχει αφυπνίσει. Γι’ αυτό
πια σχεδόν μόνο ‘‘νεκροί’’ χριστιανοί υπάρχουν και γι’ αυτό και ο Λόγος Μου που
περιέχεται στη Βίβλο δεν προσφέρει πια πολλά στους ανθρώπους, γι’ αυτό και η
πίστη έγινε αδύνατη και ανίσχυρη. Από την πίστη λείπει η δύναμη της ζωής, διότι η
αγάπη ζωντανεύει την πίστη, διότι μόνο η αγάπη αφυπνίζει το πνεύμα.
Έστω κι αν φυτρώσει από τη θέρμη της αγάπης μόνο ένα τρυφερό βλαστάρι,
σύντομα θα γίνει δυνατό και ισχυρό. Η πίστη, και ό,τι άλλο ήταν μέχρι τότε νεκρό
στον άνθρωπο, θα ζωντανέψει. Η ψυχή θα ανυψωθεί και θ' αφήσει τον πνευματικό
σπίνθηρα να την διαπεράσει, θα βρει τη ζωή, μία ζωή που δεν πρόκειται να χάσει
ποτέ πια.
Τότε 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
σφάλλει, 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 όντως μοναχά δεν είναι πια νεκρός χριστιανός και θα μπορεί να 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
του, όταν τους διδάσκει.
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
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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
εργαστεί για ΜΕΝΑ, είναι αφυπνισμένο.
Ωστόσο όταν ένας κατηχητής, 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 για Μένα υπηρέτης ΜΟΥ. Μέσα απ’ αυτόν
θα μπορώ τότε 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, γιατί θα προσπαθούν να ζουν σύμφωνα με το Λόγο Μου.
Με μία ζωή αγάπης θα αφυπνίσουν το πνεύμα μέσα τους, και δεν θα είναι κήρυκες
του Λόγου Μου, αλλά θα μαρτυρούν ολοζώντανα για ΜΕΝΑ.
Αμήν

3159

15.6.1944
Τα θρησκευτικά σχίσματα και ο απαραίτητος έλεγχος των δογμάτων

Πολλοί λίγοι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αξία των θεϊκών Αποκαλύψεων και γι’
αυτό σπάνια αποδέχονται χωρίς ενδοιασμούς 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 στον φωτοδότη κόσμο,
έναν κόσμο που προσφέρει φως και φροντίζει στοργικά 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 η 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, πράγμα που σημαίνει,
αυτό που πρέπει να πιστέψει ο άνθρωπος οφείλει να είναι αξιόπιστο, δηλαδή να
φανερώνει 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 επιπλέον σ’ αυτά που απαιτεί ο ΘΕΟΣ
να πιστεύετε.
Επί πλέον, μία διδασκαλία για να είναι αξιόπιστη, πρέπει να φανερώνει και να
αποπνέει Αγάπη - την Αγάπη του Θεού νια τα πλάσματά ΤΟΥ. Η Αγάπη και η Σοφία
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένα θεϊκό ΟΝ, το οποίο νοιάζεται για τα
δημιουργήματά Του.
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Με αυτά τα κριτήρια επομένως μπορεί να ελεγχθεί κατ’ αρχάς κάθε δόγμα πίστης.
Και πρέπει Παράλληλα να ληφθεί υπ' όψη ότι πρωτίστως 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 ευνοεί την εξάπλωση
εσφαλμένων γνώσεων.
Ο κάθε διδάσκων 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 διδάσκων να μεταδώσει ανεπιφύλακτα 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 ως
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 σοβαρά τις πνευματικές γνώσεις, 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, υπέστηκε πολλές αλλαγές και γιατί δεν ήταν
δυνατό οι παραδόσεις να μείνουν ανόθευτες. Εφόσον απαιτούσαν από τους
ανθρώπους να πιστεύουν χωρίς επιφυλάξεις όλα όσα του δίδασκαν, απέκλειαν τον
διεξοδικό έλεγχο της αξιοπιστίας και της αλήθειας κάθε διδαχής.
Η καθαρή Αλήθεια αντέχει κάθε έλεγχο και συνεπώς παραμένει αμετάβλητη.
Με το πέρασμα του καιρού όμως προέκυψαν σχίσματα. Οι διάφορες πνευματικές
τάσεις και 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 ποια δόγματα είχαν προέλθει από
τους ανθρώπους και γι’ αυτό όφειλαν να καυτηριασθούν ως εσφαλμένα.
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 τους στο γεγονός ότι ενώ οι διδασκαλίες ήταν διαφορετικές
μεταξύ τους, ωστόσο όλες απαιτούσαν να γίνουν πιστευτές.
Για να ελεχθούν λοιπόν έπρεπε να ενεργοποιηθούν 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.
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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 αποπνέουν εσώτατη πεποίθηση, καθότι για να αποκτήσει κανείς
τέτοια πεποίθηση πρέπει απαραίτητα να σκεφθεί ως το βάθος με τη λογική του.
Τούτες οι σκέψεις όμως παίρνουν το σωστή δρόμο μόνο αν ζητηθεί η βοήθεια του
θείου Πνεύματος.
Αν οι διδάσκοντες προσφέρουν την αγνή 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 χλιαρότητα ή οκνηρία και διαδίδει πνευματικά προϊόντα για τα οποία δεν είναι
απόλυτα πεισμένος ο ίδιος.
Εφόσον έχει αναλάβει αυτοβούλως 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 σοφία, ενώ
στην πραγματικότητα τους κατευθύνει στην πλάνη με τις λανθασμένες διδασκαλίες.
Εκτός αυτού 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 μπορεί πολλά θέματα να μείνουν αδιευκρίνιστα
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. Τα αμφισβητήσιμα ζητήματα
αφορούν πάντα ανθρώπινες γνώσεις, - δηλαδή ανθρώπινες ερμηνείες, - πράγμα που
είναι φανερό κιόλας από το γεγονός ότι αμφισβητούνται και συγκρούονται. 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 ενδιαφέρεται για την Αλήθεια, θα συλλάβει ήδη
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, αμφισβητεί τις γνώσεις που
είναι παραποιημένες.
Επειδή δεν είναι απόλυτα βέβαιος ότι είναι αληθινές, τις υποβάλλει σε έλεγχο, με την προϋπόθεση ότι τούτος ο έλεγχος επιτρέπεται και δεν απαιτείται η αποδοχή
άνευ όρων, που είναι πάντα και αμετάκλητα έργο του Σατανά. Διότι για το Θεό η
σοβαρή αναζήτηση της Αλήθειας δεν είναι ποτέ αδίκημα και γι’ αυτήν την
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αναζήτηση είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να λάβει θέση απέναντι σ’ αυτά που του
προτείνονται ως αλήθεια.
Επιπλέον ο καθένας δεν πρέπει να συμμορφώνεται 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 μεγάλου 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 ως 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 εξακριβώσει 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 απευθείας 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 καθοδηγεί, ανάλογα με τη θέλησή τους.
Αμήν

8687

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 προσκολλώνται ακριβώς σ’ αυτές τις διδαχές που είναι λάθος,
διότι όσο χρησιμοποιούν μόνο τον εγκέφαλο τους, 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 ανθρώπινος 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 ως 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.
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Πρέπει να σημειωθεί ότι παντού πλέον έχει μείνει μόνο ένας λεπτός ιστός απ' την
αλήθεια, όπου υπάρχει 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. Γιατί 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 διδαχή. Γι’ αυτό
όμως ο καθένας έχει τη δυνατότητα να βρει την Αλήθεια, αρκεί να ακολουθεί την
εντολή της Αγάπης. 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 τη θέληση 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 τοποθέτησης - και ακριβώς αυτό είναι το κακό, γιατί έτσι προδίδουν ότι
δεν έχουν αγάπη στην καρδιά τους. Αυτό το φρόνημα 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 πειστεί απόλυτα ότι είναι αληθινά αυτά που
πιστεύει. Και φθάνει να το ζητήσει και να παρακαλέσει ειλικρινά για να του δοθεί το
φως της γνώσης.
Πού όμως συναντάει κανείς αμφιβολίες για την αλήθεια σε αυτούς τους κύκλους
όπου θεωρούν τους εαυτούς τους ηγέτες των ανθρώπων, που από μόνοι τους
ανέλαβαν και επιτελούν ένα διδακτικό έργο; - Πού γενικά συναντάει κανείς πλέον τη
σοβαρή επιθυμία 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 ισχυρογνωμοσύνη ό,τι έχει πάρει από
άλλους χωρίς να λάβειθέση ο ίδιος 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 επίσης κατά του Αγίου Πνεύματος! Διότι το Πνεύμα είναι
μέσα του και περιμένει μόνο την Αγάπη να το αφυπνίσει ώστε να μπορεί εκφρασθεί.
Τότε όντως όλα μέσα του θα γίνουν καθαρά και ολοφώτεινα και θα 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 πολύτιμα πνευματικά αγαθά, που ο
καθένας μπορεί να ζητήσει και να Λάβει, εφόσον ενδιαφέρεται πραγματικά για την
Αλήθεια, αφού ο καθένας, ο οποίος εφαρμόζει την αγάπη στη ζωή του σύμφωνα με
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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 ούτε διδάσκεσθε σωστά. Επιπλέον είναι απόδειξη 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, τον εφοδιάζω
αληθινά με τα σωστά πνευματικά αγαθά. Αυτά όμως λείπουν από σας που πιστεύετε
ότι έχετε την αποστολή να προΐστασθε στην πνευματική οργάνωση 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 δώστε προσοχή σ’ αυτά που σας λέω. Η αληθινή Εκκλησία την οποία
ίδρυσα ΕΓΩ ο Ίδιος πάνω στη γη υπάρχει μόνο εκεί όπου είναι φανερό ότι επενεργεί
το Πνεύμα Μου μέσα στον άνθρωπο και αυτή δεν είναι εμφανής 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 δεσμό μαζί Μου, διότι ΕΓΩ της προσφέρω την
Αλήθεια: την καθαρή γνώση στα πνευματικά θέματα. Τούτη η επίγνωση λείπει απ’
όλους αυτούς που δεν ανήκουν σ’ αυτήν την Εκκλησία, που δεν μπορούν να
αποχωρισθούν τα λανθασμένα πνευματικά προϊόντα που ποτέ δεν μπορεί να
προήλθαν από ΕΜΕΝΑ. Αυτό 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 σε όλα τα δόγματα αφορά λανθασμένες έννοιες.
Είναι φανερό 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 εφόσον πάρει το δρόμο που οδηγεί κατευθείαν σ’
ΕΜΕΝΑ και ΜΕ παρακαλέσει ειλικρινά να του την δώσω.
Αμήν

4328

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
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κατέχετε την Αλήθεια και να είσασθε απαλλαγμένοι από λάθη στις αντιλήψεις σας.
Οι φωτεινές οντότητες είναι οι πιο πιστοί οδηγοί και βοηθοί του ανθρώπου, και είναι
πάντα έτοιμες όταν τα καλεί κανείς να προστρέξουν. Το πώς όμως τους κατανέμεται
η 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 μετά 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. Αυτά 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 στον άλλο κόσμο σ’
αυτές τις ώριμες ψυχές τον κύκλο της δραστηριότητάς τους, 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
άχρηστα και γι’ αυτό συχνά τα αφήνει ανικανοποίητα, αν η ικανοποίηση των
αιτημάτων αυτών είναι βλαβερή για την ψυχή του αιτούντος.
Για τις φωτεινές οντότητες η βοήθεια προς τους ανθρώπους είναι μία κατάσταση
ευδαιμονίας, γι’ αυτόν το λόγο ο Θεός επιτρέπει να ζητούν οι άνθρωποι τη συνδρομή
τους. Όμως δεν είναι ποτέ θέλημά Του να καλούν συγκεκριμένους ‘‘αγίους’’, γιατί η
δραστηριότητα και η αποστολή τους μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική. Οι
άνθρωποι στην άγνοιά τους μπορούν επίσης 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 τίθεται ως προϋπόθεση μία θρησκευτικότητα
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 μία εκκλησιαστική κοινότητα.
Όλες οι φωτεινές οντότητες έχουν μέσα τους ‘‘δύναμη από τον Θεό’’ την οποία
θέλουν να αξιοποιήσουν. Γι’ αυτό τους έχει δοθεί η μέριμνα για ανθρώπους 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
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ανικανοποίητη, ενώ η έκκληση συγκεκριμένων υπάρξεων, μπορεί να είναι
ενδεχομένως επιζήμια, όταν προσδοκάται βοήθεια από αυτούς που δεν μπορούν να
την προσφέρουν.
Επίσης είναι λανθασμένη η σκέψη ότι οι εκκλήσεις πρέπει να γίνονται προς τις
φωτεινές υπάρξεις ώστε αυτές να μεσολαβήσουν. Η προσευχή είναι μία έκκληση
προς τον Θεό, μέσω της προσευχής συντελείται η σύνδεση του ανθρώπου μαζί ΤΟΥ,
την οποία και ο Θεός απαιτεί, γιατί αυτή η έκκληση μαρτυρεί την αφοσίωση της
ανθρώπινης θέλησης σ’ ΑΥΤΟΝ.
Σύμφωνα με τη γνώμη των ανθρώπων είναι οι φωτεινές υπάρξεις που
εγκαθιστούν αυτήν τη σύνδεση με το Θεό, αλλά εκείνες είναι ήδη στενότατα
συνδεδεμένες μαζί Του. Με τη μεσολάβησή τους ωστόσο 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 δύναμή του, χωρίς την οποία δεν μπορεί να ωριμάσει η
ψυχή. Οι φωτεινές υπάρξεις δεν μπορούν 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 δε
στο θέλημα του Θεού. Συνεπώς ο άνθρωπος πρέπει κατ’ αρχάς να προσπαθεί να
ελκύσει τον Θεό με το να ζει σύμφωνα με τη θέληση του, για να του παράσχει τη
βοήθειά Του ΑΥΤΟΣ άμεσα, ή μέσω των φωτεινών υπάρξεων, οι οποίες πραγματικά
δεν αφήνουν κανέναν αβοήθητο, εφόσον εγκρίνει είναι η θέληση Του.
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 κριτής και δέσποτας. Αυτούς προσπαθεί κανείς να τους εξευμενίσει με
μεσολαβήσεις, στον ΠΑΤΕΡΑ όμως προσφεύγει με εμπιστοσύνη. Αυτήν την
οικειότητα ζητάει ο Θεός από τα πλάσματά Του, γιατί τα αγαπάει απεριόριστα και γι’
αυτό θα ικανοποιήσει κάθε παράκλησή τους.
Αμήν

8692

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 Ταγος 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 Εμένα και για
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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 μπορεί να ενεργεί 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 τέλεσαν οι συνάνθρωποι τους. Διότι η αποστολή τους είναι ένας
εσωτερικός καρπός 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 λάθος και παραποίηση της διδασκαλίας ΜΟΥ και τελικά απομακρύνονται
από κάθε πλάνη.
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 λάθη 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 αναδύονται 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 δεν τολμά 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 πράγματι τον καθένα που
ψάχνει να βρει ΕΜΕΝΑ, την ‘‘αιώνια Αλήθεια’’. Πρέπει όμως κατ’ αρχάς 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 το φως, με την προϋπόθεση
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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 ορατή, εξωτερική πράξη εξασφαλίζει ένα πνευματικό
επίτευγμα. 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 μαζί σας όλες τις μέρες και μπορείτε πάντα να είσαστε βέβαιοι για το έλεός
Μου.
Πάνω στη γη ο δρόμος του πόνου 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 κάνετε ανασκόπηση της πορείας σας στη γη, γιατί η αγάπη Μου
σας συνοδεύει διαρκώς και εφόσον το συνειδητοποιείτε, 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, αλλά έχετε πίστη
και αφήστε Εμένα μόνο 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 μεν ότι ανήκει στην εκκλησία, δηλαδή που εμμένει
σε μία συγκεκριμένη παράδοση, χωρίς όμως 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
δεσμό με το Θεό. ακριβώς γιατί του λείπει η πίστη. Εκτός αυτού, ειδικά 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
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ακολουθεί μετά, η λατρεία αυτού του Όντος, η απόλυτη πίστη σ’ Αυτόν, η υπακοή με
κάθε τρόπο με την 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 καθώς
είναι, πάντα πρόθυμος να υπηρετήσει το Θεό και να υποστηρίζει την αληθινή πίστη
που έχει χαθεί εντελώς από τον κόσμο.
Μόνο τότε μπορεί να διδαχθεί πάλι το σωστό στον κόσμο, να μεταδοθεί η
Αλήθεια 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, ενώ δεν
έχουν σχεδόν καμία αξία στα μάτια του Θεού, γιατί δεν προσφέρουν το παραμικρό
στην πρόοδο της ψυχής.
Αμήν
Μπέρτα Ντούντε αρ. 4722

24.8.1949

Το Μεγάλο Μελλοντικό 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 βρει και θέλω
να σας βοηθήσω να δυναμώσετε τόσο την πίστη σας ώστε να μπορείτε να
αντιμετωπίσετε το καθετί που θα σας συμβεί. Ακουμπήστε σταθερά 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 προβλήματα 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
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αναλήθεια και ότι μπορείτε να περιμένετε την εκπλήρωση της επαγγελίας Μου
εξολοκλήρου.
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. Ως συνέπεια Με εμποδίζετε να σας δείξω την Αγάπη και την
Παντοδυναμία Μου, δεδομένου ότι έτσι τότε δεν διατηρείτε τη σωστή σχέση του
παιδιού προς τον Πατέρα του, την οποία Εγώ ζητώ για να μπορώ να σας φανερώσω
την Αγάπη τη Δύναμή Μου.
Γιατί φοβάστε την εξουσία του κόσμου, γιατί αφήνετε να σας πιέζουν γήινες
έγνοιες, αφού έχετε έναν Πατέρα στον ουρανό, ο οποίος θέλει και μπορεί να
φροντίζει τα πάντα για σας, επειδή είσαστε παιδιά Μου;
Γιατί δεν έχετε καμιά εμπιστοσύνη σε Αυτόν που σας δίνει συνέχεια αποδείξεις
της δράσης 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;
Εγώ όμως γνωρίζω σε τι δεινή κατάσταση βρίσκεστε και θέλω να τις αποτρέψω,
ώστε να μπορείτε να Μου χρησιμεύσετε σαν στηρίγματα για τους άλλους, 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 εισχωρήσε 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
δεσμό. Αυτό μπορείτε να το 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 ζητά ο Θεός τόσο
επίμονα και καθαρά, που θα πρέπει να 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.
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Το να ακούσετε τη φωνή του Θεού μέσα στη φασαρία του κόσμου εξαρτάται από
τη 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 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 ηχεί 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
γίνετε 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 λάβει χώρα 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 υλικές μορφές.
Ακούστε λοιπόν τη φωνή του Θεού που σας προειδοποιεί και σας προτρέπει να
ανήκετε σε εκείνους τους οποίους θα σώσει η Θέλησή Του, εκείνους που στο τέλος
θα τοποθετήσει στον παράδεισο της νέας Γης.
Αμήν
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Δ. «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 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 οτιδήποτε απέχει παρασάγγας από την Αλήθεια, αλλά την
απλή ευκολονόητη Αλήθεια που προέρχεται από Μένα, δεν την αναγνωρίζουν. Για το
λόγο αυτό είναι πραγματικά ευκολότερο να ασπαστεί την αγνή Αλήθεια ένας εντελώς
άπιστος άνθρωπος, παρά να πεισθούν εκείνοι οι οποίοι μελετούν με ζήλο τη Βίβλο,
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 στην επίγεια ζωή σας. Εξακολουθώ να είμαι για
σας ο αυστηρός Θεός, Εκείνος που δίνει εντολές, που απαιτεί την υπακοή των
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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 επεδίωξαν 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 βυθό/βάραθρο στα ύψη και γι'
αυτό τα καλώ και τα προσελκύω συνεχώς για να μη χαθούν ή 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 ισχυρή επίδραση πάνω στην ψυχή, δυναμώνοντάς την για την 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 ως
άνθρωποι 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 την Αγάπη Μου και οι οποίοι θα πρέπει να ξανασμίξουν πάλι μαζί
Μου για τους αιώνες των αιώνων.
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, ως 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
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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 σε
σχέση με τις γνώσεις τους με τη συμπαράσταση του Θεού, επομένως δεν έχουν
κατακτήσει ούτε οι ίδιοι 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 αναγνώριζαν 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 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...
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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 αγνό, 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 θεία 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 αυτά 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 με τη συγγραφή. 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 ποτέ σε ΕΜΕΝΑ, αφού ΕΓΩ είμαι «η αιώνια Αλήθεια»! Η
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πλειοψηφία των ανθρώπων όμως βαδίζει το δρόμο που απομακρύνεται από
ΕΜΕΝΑ και γι’ αυτό πρέπει να διαφωτισθούν, εφόσον βέβαια το επιθυμούν και είναι
δεκτικοί 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
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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 γνώρισμα 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 ασπαστεί ο ίδιος με την 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. αντίθετα τις ενισχύω κιόλας, στηρίζοντας αυτούς που
διδάσκουν εκεί, στο βαθμό που είναι δυνατόν και υπό την προϋπόθεση ότι 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 επιθυμήσουν
και εκείνοι 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
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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 πύλες
δυνάμεις της κόλασης δεν πρόκειται να τους νικήσουν, διότι η Εκκλησία Μου είναι
αιώνια και θα υπάρχει ως το τέλος. Και θα είναι το θεμέλιο της πνευματικής ανέλιξης
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 που
τους λείπει η εσωτερική ζωή, αυτοί θα χάσουν προηγούμενα την πίστη τους, με
αποτέλεσμα να χαθούν.
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 ριζώσει μέσα σας, δεν θα
αντηχήσει απλά 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 έχετε αναγνωρίσει
ότι είμαι ο Πατέρας σας που σας μιλάει ο Ίδιος.
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, οπότε 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
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ζώντας σύμφωνα με το θέλημά Μου: θα εφαρμόζετε 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 σωστό 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. Ελέγξτε τα, εάν προέρχονται όντως από Εμένα τον ίδιο και εάν
συμφωνούν με τις άλλες απευθείας αποκαλύψεις.... ειδάλλως 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 προσέχετε ανελλιπώς εάν κηρύσσεται κατά κύριο λόγο η εντολή Μου
για την αγάπη σε Μένα και στον πλησίον καιθότι ο Λόγος που σας στέλνω από ψηλά
έχει πάντοτε αυτές τις εντολές της αγάπης σαν περιεχόμενο....
Προσέξτε εάν μέσω του Λόγου Μου σας μεταφέρεται κατά κύριο λόγο η γνώση
για το θεϊκό Λυτρωτή, τον Ιησού Χριστό οπότε 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
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Διαβάστε τη Βίβλο και θα διαπιστώσετε πως το Πνεύμα της Αλήθειας έχει
εκτοπισθεί ολοφάνερα. Ο Λόγος του Θεού σας έχει αποσιωπηθεί, με σκοπό να μην
ανοίξουν τα μάτια σε σας που ψάχνετε την Αλήθεια. Η 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 αντέδρασε 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 φέρουν 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 διοικούσα 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 θέσπιση εντολών προϋποθέτει μια ισχύ που
επιβάλλεται ως κυριαρχική 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.
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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 για τους
συνανθρώπους τους ζούσαν ως 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
απαιτούνταν 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 υπηρέτησαν/επετέλεσαν 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 είσαι ο
Πέτρος 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 ανώτεροι υψηλοί και ανώτατοι αξιωματούχοι να
αισθάνονται σαν προκαθήμενοι μιας τέτοιας κοινότητας και να ασκούν την εξουσία
τους ως τέτοια. Ούτε επίσης τα αμέτρητα έθιμα και οι τελετές να παραγκωνίζουν τον
πραγματικό πυρήνα, που σημαίνει 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 το αναγνωρίζουν πια.
Σίγουρα ανάμεσα σ’ αυτούς τους αξιωματούχους μπορούν να υπάρχει 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.
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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 ψηλά και όταν αξιοποιείτε τη χάρη να
λαμβάνετε το Λόγο Μου απευθείας μέσα στην καρδιά σας, σας κάνουν πανευτυχείς.
Τόσα πολλά ερωτήματα σας απασχολούν κι όμως θα έφθανε μια παράκληση με
πίστη 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
που μπορείτε να εκμεταλλευθείτε.
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 αναζωογονήσει
για να γίνει άξια για το έργο που έχει να εκτελέσει στη γη. Και οφείλει η ψυχή του
κάθε ανθρώπου να είναι πρόθυμη να αναλάβει από μόνη της ή να υποστεί μια τέτοια
κάθαρση, γνωρίζοντας ότι πριν 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 κάθαρσης» 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 περάσει από ένα
αναζωογονικό λουτρό από το οποίο βγαίνει πεντακάθαρος.
Αλλά το νερό που είναι καθαρό και ξανανιώνει, δεν μπορεί να είναι ένα νεκρό
νερό. Πρέπει να είναι τρεχούμενο και ζωντανό, ένα νερό που έχει τη δύναμη να
καθαρίζει και να ζωντανεύει. Χρειάζεσθε λοιπόν το Ζωντανό Νερό και ξέρετε 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 στον «ωκεανό 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
αναζωογονήσει 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 γιατί οφείλουν να προσφύγουν 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
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Πνεύμα μέσα σας και θα έχετε πλήρη φώτιση. Η ψυχή σας 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 να δώσει ζωή στο Πνεύμα μέσα τους. Το
Ζωντανό Νερό αναβλύζει από ΕΜΕΝΑ όμως ΕΓΩ ο Ίδιος είμαι η Πηγή απ’ όπου
πηγάζει το Ζωντανό Νερό. Γι’ αυτό πρέπει ο καθένας να κατέβει στην «δεξαμενή 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 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 «πλημμύρα 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 ποτέ μια εξωτερική διαδικασία, να μεταμορφώσει εσωτερικά 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 την διαφώτιση μέσα
στην καρδιά σας. Αν λοιπόν η επιθυμία σας είναι σοβαρή, σίγουρα θα μπορέσετε να
σκεφθείτε και σωστά.
Τότε όμως θα δέχεσθε επίσης 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 ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα συνοδεύουν συνεχώς την ψυχή 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 συμπεράσματα 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», εξωτερικό τυπικό το
οποίο χρησιμοποίησαν οι άνθρωποι για να δηλώσουν την υπακοή τους στην εντολή
της Βάπτισης. Τούτο όμως ακριβώς δεν ήταν και δεν είναι παρά μια εξωτερική
πράξη που συνοδεύει αλλά δεν αφορά 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 ό,τι πηγάζει από τον ΠΑΤΕΡΑ, τον ΥΙΟ και το
ΠΝΕΥΜΑ, - ό,τι αποδεικνύει την Αγάπη του ΠΑΤΕΡΑ, την Σοφία του ΥΙΟΥ και την
Δύναμη του ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. Αυτή μόνο είναι η αληθινή βάπτιση, που πρέπει
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να λάβει ο καθένας προκειμένου να επιτελέσει τον σκοπό του στη γη, δηλαδή την
τελειοποίηση, ώστε να μπορεί 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 τελειότητα.
Πρέπει να βυθισθεί στον ωκεανό της Αιώνιας Αγάπης Μου, να οδηγηθεί 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 η έκφραση
του Πνεύματός Μου είναι η εκδήλωση της Αγάπης Μου, που οδηγεί τον άνθρωπο
στην Αλήθεια και τη Σοφία.
Αγάπη, Σοφία και Δύναμη - η αληθινή διαφώτιση γύρω απ' αυτές τις τρεις
ιδιότητες είναι αυτό που χρειάζεστε οι άνθρωποι, αυτό είναι η «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 τυπικά. Καταλάβετε, ότι πραγματικά δεν απαιτώ καμία εξωτερικότητα
από σας, αντίθετα, αξιολογώ πάντα, αυτό και μόνο που επιδιώκετε πνευματικά και
αληθινά.
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 τελετές» 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
επίσης την επιθυμία τους να πλησιάσουν το Θεό και Δημιουργό τους.
Αυτό ήταν για εκείνη την εποχή σημαντική πνευματικό επίτευγμα 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 τότε ακόμη δεν είχαν καμία
δυνατότητα κατανόησης για την καθαρή πνευματική Αλήθεια. Η βάπτιση στο νερό
σίγουρα δεν τους έβλαπτε, αλλά τους ωφελούσε μόνον όταν δέχονταν συνάμα 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 «πνευματικού βιώματος».
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
με βάση το 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
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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. Με το «Νερό
της Ζωής» θα 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 τη δύναμή Μου θα φέρετε σε πέρας τα πάντα, φθάνει να
πιστεύετε ακράδαντα και χωρίς αμφιβολία.
Αρ. 4840

Αμήν
16.2.1950
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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 κατ’ εντολήν από εξαναγκασμό είτε γιατί φοβάστε την τιμωρία είτε από
συνήθεια, δεν μετράει για Μένα καθόλου. Για τις εντολές που επιβάλλουν 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 σε κάτι που 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 λυτρωθεί από τα δεσμά του, για τα οποία ευθύνεται μόνο
ο ίδιος.
ΕΓΩ έδωσα στους ανθρώπους την εντολή της Αγάπης, την οποία μπορούν
ελεύθερα να αποφασίσουν αν θα την τηρήσουν ή όχι- αλλά οι άνθρωποι επιβάλουν
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. Και έτσι υποχρεώνουν τους
ανθρώπους που καθώς πιστεύουν ότι θα αμαρτήσουν, αν δεν τηρήσουν αυτές τις
εντολές, τις εφαρμόζουν και 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
συγκρούονται.... και γι’ αυτό στην τήρηση των εντολών της εκκλησίας Εγώ δεν
διακρίνω καμιά Αγάπη για ΜΕΝΑ, όσο τηρούνται παραδοσιακά και μάλιστα από
υπακοή προς την εξουσία που έχει θεσπίσει 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 έχουν ποτέ οφέλη όσοι τηρούν τις
εντολές της εκκλησίας μόνο και μόνο γιατί είναι εντολές που τις τηρούν από
καθήκον....
Η ελεύθερη θέληση πρέπει να διαλέξει ΕΜΕΝΑ αποκλειστικά και μόνο από
Αγάπη και γι’ αυτό το σκοπό οι άνθρωποι δεν χρειάζονται άλλες εντολές απ' την δική
ΜΟΥ, που έδωσα ΕΓΩ Ο ΙΔΙΟΣ έχοντας γνώση της ευλογίας που χαρίζει στον κάθε
άνθρωπο που την τηρεί.
Αμήν
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Αρ. 400

5.5.1938
Η Απομάκρυνση από την Εκκλησία

Είναι η πιο μεγάλη αφροσύνη όταν οι άνθρωποι απομακρύνονται από την
εκκλησία στην οποία ανήκουν. Δεν είναι εύκολη η θέση στην οποία βρίσκονται
σήμερα οι κληρικοί. 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 ιερέα.
Τώρα, ο Θεός εμπιστεύεται το χάρισμα της διδασκαλίας σε υπηρέτες που έχει
επιλέξει ο Ίδιος, όχι όμως για να εκτοπίσει τους κληρικούς 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 πιο 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 προσανατολισμός αφορά 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
κληρικοί 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 πλήρωμα 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 μέσα στην καρδιά του τη διδασκαλία του Θεού. Στην τωρινή εποχή
δε, έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία για τον καθένα η αναζήτηση μέσα στην καρδιά του αν
δεν θέλει να χαθεί. Όπου 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
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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 καθοδηγούνται στο σωστό δρόμο προς τα ύψη.
Γι’ αυτό μείνετε πιστοί στη μητρική σας εκκλησία και μην την εγκαταλείπετε,
διότι η κάθε εκκλησία μπορεί ακόμα να σας δώσει τις βάσεις όπου θα στηριχθείτε για
να εξελιχθείτε προς τα ύψη, 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 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, έχει αποστολή να κηρύξει το Λόγο Του, για να είναι μια μέρα η
συγκομιδή μεγάλη. Γι’ αυτό δώστε προσοχή σε όλους τους εργάτες που εργάζονται
στον αμπελώνα του Κυρίου. 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
Λόγου του Θεού θα ενεργεί πάνω σας πάντα.
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
ερμηνεύσει 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 αξιοποιεί συνειδητά τα ελέη του σωτήριου έργου Μου, όταν η
αγάπη του τον κάνει να γίνει «ένα σκεύος του Πνεύματός 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
διέβλεπαν πεντακάθαρα τον ποιόν εκείνων των ανθρώπων που θα πρόσφευγαν σε
αυτούς με κάθε λογής αρρώστιες, διότι ήταν γεμάτοι αμαρτίες. Εγνώριζα ότι θα
αναζητούσαν θεραπεία 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 απόλυτα στο θέλημά Μου, ώστε ήθελαν να ζουν και
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να πράττουν αποκλειστικά 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 ασκώντας 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 διατήρησαν 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, αν 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 βίωσαν ποτέ την επιφοίτηση του
Πνεύματος επάνω τους. Τούτοι δεν μπορούν να θεωρούν ότι τα λόγια Μου
απευθύνονται και σε αυτούς και γι’ αυτό δεν μπορούν «ούτε να δίνουν άφεση 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 «δίνουν άφεση στις αμαρτίες» και πιστεύουν ότι έχουν
λάβει από ΕΜΕΝΑ αυτό το προνόμιο. Και όπου αντίθετα ενεργεί 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 δέχονται 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 αποστρέφεται τέτοιες λανθασμένες δοξασίες. Χωρίς
αγάπη είναι κάθε Λόγος μάταιος αφού δεν γίνεται κατανοητός και μόνο
παραμορφώνεται ως προς το νόημά του. Μόνο η αγάπη φέρνει φώτιση στο πνεύμα,
μόνο η αγάπη κάνει το Λόγο Μου κατανοητό.
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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 της ενοχής του προσφεύγει κάτω απ’ το Σταυρό. Θα γιατρέψω όντως
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». Γιατί είναι το Πνεύμα Μου που ενεργεί μέσα τους.
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 σας εξήγησαν ότι η προσφορά της Σάρκας και του Αίματος Μου σημαίνει
προσφορά του Λόγου 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 λαμβάνει 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 λαμβάνει
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 Εμένα τον Ίδιο, όταν δέχεται το
Λόγο Μου που της απευθύνω ΕΓΩ ο Ίδιος από τα ύψη. Και είναι το ίδιο, αν ΕΓΩ ο
Ίδιος της απευθύνω απευθείας 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
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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 λάβετε το Μυστικό Δείπνο, τότε λαμβάνετε ΕΜΕΝΑ τον
Ίδιο, όπως σας το έχω υποσχεθεί.
«Εγώ είμαι ο Λόγος» - «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!» Μόνο εκείνος ο οποίος ακούει το Λόγο
Μου και αφήνει να επενεργήσει η δύναμή του πάνω του, θα κατακτήσει την αιώνια
ζωή, γιατί η ψυχή του θα γιατρευθεί, θα ωριμάσει, μέσα από το Λόγο Μου θα μάθει
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 να χάσει ποτέ πια
στην αιωνιότητα. 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 λάβετε το Μυστικό Δείπνο. 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 θεραπευτικό ποτό.
Πρέπει όμως να έρθετε από μόνοι σας κοντά Μου, η πείνα και η δίψα πρέπει να σας
οδηγήσουν σ’ ΕΜΕΝΑ. Τότε θ’ αναζωογονηθεί 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
(Ποτήριο)

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
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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 αφοσιωμένος 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 άψυχο, 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 επιβάλλουν να πιστεύουν! Και έτσι
δείχνουν υπερβολική λατρεία σε ένα άψυχο αντικείμενο στο οποίο αποδίδουν ένα
περιεχόμενο που υποτίθεται ότι αναπαριστάνει ΕΜΕΝΑ, το ύψιστο και πιο λατρευτό
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
είμαι πάντα Παρών εντός του, 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
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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, οπότε
θα αξιολογηθεί αντίστοιχα. Γι’ αυτό, ποτέ δεν σας λέω πως είσαστε υποχρεωμένοι
αναγκαστικά να κάνετε το α ή το β, παρά λέω πάντα ότι είναι πρέπον, ότι είναι καλό
να το κάνετε...
Ο εξαναγκασμός σημαίνει ότι υπάρχει 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
βασίζεται στην αιώνια Τάξη Μου, ωστόσο Εγώ ως Νομοθέτης, που είμαι αυτή
καθαυτήν η Αγάπη, δεν σας επιβάλλω καμία τιμωρία, αφού κάτι τέτοιο αντιτίθεται
στην 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 τηρείτε επειδή σας έχει δοθεί σαν εντολή, δεν σας αποφέρει
ουδεμία μακαριότητα. Για το λόγο αυτό, είμαι αντίθετος σε κάθε επιβολή ή
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
ελεύθερα να ανελιχθεί. Όπου λοιπόν ασκείται πίεση με σκοπό την πνευματική
εξέλιξη, εκεί θα μπορείτε να διαπιστώσετε αντίθεη δράση. Πίεση δε και
εξαναγκασμός 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 το καθιστούν
ανελεύθερα 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 ελευθερία
βούλησης.
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Όπου οι άνθρωποι ετεροκαθορίζονται υποχρεωτικά 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 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 δίνεται
άνωθεν, δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται αναγκαστικά, αλλά ο καθένας πρέπει να
αποφασίσει υπέρ ή κατά της ελεύθερα από μόνος του. Πόσο λιγότερο μάλλον λοιπόν,
ισχύει αυτό για τη 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
αποφεύγεται 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. Τότε εξάλλου θα εφαρμόσει 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 ανέλιξη 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 δόγματα. 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
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Όλες οι ερωτήσεις που έχετε σχετικά με τα πνευματικά θέματα θα σας
απαντηθούν, για να πέσει 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 διδαχθείτε την Αλήθεια.
Η μητέρα του γήινου σώματος Μου είχε εξαρχής τον 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 προκειμένου να φθάσει στην ύψιστη μακαριότητα στο πνευματικό
βασίλειο, να γίνει ένα πραγματικό παιδί του Θεού και να κατακτήσει τον 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 ομοίωμα του Θεού.
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 μια φωτεινή οντότητα, 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 μόνον από
την ένωση μαζί ΜΟΥ. Αυτό το δεσμό μαζί ΜΟΥ όμως το βρίσκει μια ψυχή μόνο
μετά από συνειδητό αγώνα και εσώψυχη σύνδεση μαζί ΜΟΥ. Πρέπει ΕΓΩ μόνο
λοιπόν σαν μοναδικός ποθητός στόχος να γεμίζω τις σκέψεις όποιου θέλει να γίνει
μακάριος. Ο άνθρωπος πρέπει με ελεύθερη τη θέλησή του να αναζητήσει την ένωση
μαζί ΜΟΥ, ανεπηρέαστος από άλλες 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 πλευράς των φωτεινών οντοτήτων θα ήταν ένας περιορισμός της ελεύθερης
βούλησης. Η απόφαση της ελεύθερης θέλησης σημαίνει ότι η θέληση στρέφεται προς
ΕΜΕΝΑ από δική της παρόρμηση, πράγμα που εκφράζεται με τη συνειδητή ένωση
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, γι’ αυτά δεν θέλουν ποτέ
να δεχτούν 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
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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 σύμφωνα 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 την ένωση μαζί ΜΟΥ, για να
φθάσει ήδη επί γης στο σκοπό του....
Αμήν
Αρ. 4071

27.6.1947
Η εντρύφηση στο Λόγο του Θεού δίνει δύναμη....

Έχετε εμπιστοσύνη στη δική Μου Δύναμη, όποτε νιώθετε αδύναμοι και τότε
οποιαδήποτε αδυναμία θα φύγει από πάνω σας... Και μετά εντρυφήστε στο Λόγο
Μου και η Δύναμή του θα περάσει μέσα σας. Για το λόγο αυτό, δεν χρειάζεστε άλλο
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 στην ένωση 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 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 να ζείτε με αγάπη, γιατί τότε ενισχύεται και
η πίστη σας και ζωντανεύει... οπότε δεν υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο πια. Πρέπει να
εκμεταλλεύεστε 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 αυξήσετε την ψυχική
σας ωριμότητα. Γιατί τότε θα πρέπει να βγείτε έξω στον κόσμο και να διδάξετε τους
συνανθρώπους σας σε κάθε ευκαιρία, ιδιαίτερα δε όταν θα τεθούν ερωτήματα, όταν
οι άνθρωποι απεγνωσμένοι κι απελπισμένοι θα στέκονται 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
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οποίοι διατρέχουν τον κίνδυνο να χαθούν εντελώς και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για
να οδηγηθούν 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, όταν 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 συχνά πρέπει τη χάρη που εξασφαλίζει η
προσευχή, δεν μιλάτε αρκετά συχνά μαζί Μου αφού κάθε σιωπηρός διάλογος μαζί
Μου είναι μια προσευχή, η οποία αποκομίζει ασύλληπτη ευλογία για την ψυχή σας.
Κάθε φορά που ενώνεστε μαζί Μου, καθώς κάθε καλή σκέψη Με έλκει κοντά σας....
γίνεται αμέσως δυνατό να σας μεταδώσω δύναμη, διότι Εγώ ακτινοβολώ
ακατάπαυστα δύναμη, η οποία διαπερνάει οτιδήποτε ανοίγεται απέναντι της. Η
ένωση μαζί Μου έχει υποχρεωτικά ένα καλό αποτέλεσμα πάντα 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 ύψη. 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 ο προσευχόμενος 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 ξέρατε 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
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αληθινά... και από την πνευματική πλευρά βρίσκεται σε φωτεινές σφαίρες, κοντά σε
Μένα και ανοικτή μόνο απέναντι στην ακτινοβολία Μου.
Μια κατανυκτική προσευχή οδηγεί αναγκαστικά την ψυχή σε ωριμότητα, γιατί
ένας άνθρωπος που στρέφεται σε Μένα από τα βάθη της καρδιάς του προσπαθεί να
εκπληρώσει επίσης 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 εμπιστοσύνη 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...
Αμήν
Αρ. 4104

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 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, οπότε 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 παραδίδεστε όταν επιδιώκετε σταθερά τη σύνδεση μαζί
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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 γήινες χαρές, εφόσον δεν εμποδίζουν την πνευματική
τους προσπάθεια. Όμως θέλω να είμαι πάντα ο καθοδηγητής σας, οφείλετε να
αφήνετε πάντα σε Μένα τις αποφάσεις σας και να ρωτάτε την καρδιά σας μετά από
μια βαθιά προσευχή, κι 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 ως Γιο του Θεού και Λυτρωτή
του κόσμου, αλλά παραμένει κλειστό για όποιον δεν θέλει να Τον αναγνωρίσει ως
τέτοιο....
Θα πρέπει να γνωρίζετε εσείς οι άνθρωποι ότι πριν το σταυρικό θάνατο Του, οι
δύο κόσμοι που είναι γνωστοί σαν Βασίλεια του Φωτός και του σκότους ήταν
αυστηρά διαχωρισμένοι. 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 η τάση προς αντίθετους πόλους, χωρίς όμως ποτέ να επιδιώκεται ο
ένας κοινός πόλος.... Δεν υπήρχε καμία 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 καταρχάς σύμφωνα με
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αυτή τη θεία Τάξη. Στη συνέχεια θα έπρεπε να την κάνει γνωστή στους κατοίκους
του σκοτεινού κόσμου, τους ανθρώπους που ήταν στη γη. Έτσι και αυτοί,
παρακινημένοι από το παράδειγμά του, θα ακολουθούσαν μια άλλη πορεία στη ζωή
τους από εκείνη που ακολουθούσαν ως τότε. Αντί επομένως να πορεύονται
αντίστροφα, 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 ύψη, βρίσκει πάντα το σωστό δρόμο, 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 επίγνωση, 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 δεν το κάνει.... Από μόνος του είναι
αδύναμος και υφίσταται χωρίς αντίσταση κάθε δυσμενή επίδραση....
Επειδή ο πνευματικός κόσμος το γνώριζε αυτό, 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, ειδάλλως 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 δύναμη του δεύτερου
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 αφαιρέσει κανένας από ένα πλάσμα, μπορεί
ανά πάσα στιγμή να αναφλέγει, 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 προς τα ύψη προς το Θεό που 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 συντάσσονται μαζί Του πιστεύοντας ότι έχουν βρει το σωστό
οδηγό για το βασίλειο του Φωτός, αν δεν ανταποδίδουν την αγάπη Του, αν δεν Τον
αναγνωρίζουν ως 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 ως 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
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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 δεν αφήσει
να τον σώσει ο Ιησούς Χριστός, ο Οποίος είναι ο μόνος δρόμος προς το Πατέρα...
Γιατί η δική Του απέραντη αγάπη βρήκε ένα δρόμο που οδηγεί από το σκοτάδι στο
Φως....
Αμήν

Αρ.2521

22.10.1942
Το γεγονός μιας πνευματικής κατάρρευσης

Θα αναγκασθείτε να απορρίψετε πολλές από τις πνευματικές πεποιθήσεις 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 ότι ένα ανθρώπινο έργο 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 βρείτε 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 καταρρέουν
υποχρεωτικά τα πάντα, ακόμη και ό,τι υπάρχει σταθερά εδώ και χιλιετίες. Ο Θεός
έδωσε στον άνθρωπο ελευθερία βούλησης 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 οργανωμένη εξουσία 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 μεγαλοπρέπεια και
αίγλη, επιβλήθηκε και απέκτησε πολυπληθή ακολουθία. Αλλά και γι’ αυτό το έργο
των ανθρώπων έχει τεθεί ένα τέλος και αυτό το τέλος θα έρθει φανερά μπροστά 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 διατηρείται.
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.
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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 τη σωτηρία των ψυχών τους.
Αμήν

Αρ. 6010

28.7.1954
Η Εκκλησία του Χριστού

Η ποίμνη του Ιησού Χριστού αποτελείται από όλους εκείνους τους πιστούς οι
οποίοι βλέπουν στον Ιησού Χριστό ως 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 συνειδητά μια ζωή με αγάπη, όπως τους έδειξε
εκείνος με το παράδειγμά Του. Ο Ίδιος προσκαλεί 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 επίσης 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 ποίμνη λοιπόν υφίσταται παντού όπου ζουν αληθινοί χριστιανοί, γιατί
όλοι αυτοί ανήκουν στην Εκκλησία του Χριστού. Εκεί όπου δύο ή τρεις τέτοιοι
χριστιανοί συνευρίσκονται στο Όνομά Του, παρευρίσκεται και ΑΥΤΟΣ ανάμεσά
τους, ο θεμελιωτής της Εκκλησίας του Χριστού, 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 κατηχητή 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, επειδή πιστεύει ακράδαντα σ’ ΑΥΤΟΝ ως τον Υιό του Θεού και
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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 μόνο πίστη! Τίποτα δεν θα σας φοβίζει ούτε
θα σας βασανίζει τίποτα, εάν πιστεύετε δυνατά και ακλόνητα. Επομένως, μια δυνατή
πίστη μπορεί να σημάνει μία πιο 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! Σηκώστε τα μάτια σας ψηλά να δείτε Αυτόν που θα σας βοηθάει!» Εάν
καταφέρετε να κάνετε κτήμα 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 κρίσιμη
κατάσταση. Συλλογιστείτε 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 μόνο προέρχεται η Αλήθεια, η οποία και οδηγεί πάλι πίσω σε
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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 μειωθεί η αγάπη για Μένα.
Κάθε εσφαλμένη διδασκαλία αποτελεί πρόσφορο έδαφος για άλλες νέες
παραπλανητικές διδασκαλίες ώσπου σύντομα βρίσκεστε μπροστά σε πελώρια
ζούγκλα ώσπου δεν περνάει τίποτα ούτε και αφήνει να την διαπεράσουν οι ακτίνες
από το Φως Μου 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 το λόγο 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 την αντιπαράθεση 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 γι’ αυτό το λόγο φορείς αυτής της αγνής διδασκαλίας Μου στη Γη,
χρειάζομαι μαθητές που να μπορώ να τους πω πάλι: Πηγαίνετε να διδάξετε όλα τα
έθνη.
Χρειάζομαι συνεπώς αποστόλους, οι οποίοι να μιλούν στο Όνομά Μου στη Γη
και να διδάσκουν 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, εφόσον διδάσκεται εσφαλμένα και δεν γνωρίζει την Αλήθεια, η
οποία αποκλειστικά οδηγεί σε Μένα.
Εσείς οι άνθρωποι μπορείτε βέβαια να επιδιώκετε να Με βρείτε παρά τις πλάνες.
Όμως 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 παρεμποδίζει οποιαδήποτε άνοδό σας. Επιπλέον, ουδέποτε ένα έργο που
προέρχεται από αντίπαλο Μου δεν μπορεί να φέρει την άνοδο, παρά η Αλήθεια σας
βοηθάει να ανέβετε ψηλά. Από τη δική Μου πλευρά, δεν μπορώ να κάνω
παραχωρήσεις αξιολογώντας την πλάνη το ίδιο 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 σας δεν
έχει καλό αποτέλεσμα.... 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.
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Μη νομίζετε όμως ότι Εγώ συγκατατίθεμαι και το επικροτώ εάν θέλετε να
επιμείνετε στα λάθη σας. Σε όποιον παρέχω την Αλήθεια αυτός είναι επίσης ικανός
να την ελέγξει και να την αναγνωρίσει ως 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 με θάρρος, χωρίς να φοβάται ότι μπορεί να φανεί
υπερβολικά σκληρός. Γιατί κανείς δεν μπορεί να είναι υπερβολικά δριμύς αναφορικά
με την πλάνη, διότι η οποιαδήποτε πλάνη είναι έργο του αντιπάλου Μου, ο οποίος Με
αντιμάχεται φανερά.
Η πλάνη και το ψέμα προκαλούν τρομερή σύγχυση και στερούν 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 το οποίο σας εξασφαλίζει τη νίκη. Σας διάλεξα για μαχητές
Μου και οφείλετε να αγωνισθείτε με όπλο το στόμα, χωρίς να φοβάστε αν 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

Ε. «ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ»
Αρ. 5150

13.6.1951

Όταν ο ίδιος ο Θεός διδάσκει δεν χρειάζεται άλλη έξωθεν γνώση
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
εισχωρήσουν 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 τη Βίβλο, 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

143
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 πώς μπορείτε ν’
αποκτήσετε αυτήν τη ζωντανή πίστη. Η ζωντανή πίστη δεν αποκτάται με τις πολλές
γνώσεις τις οποίες κάνετε κτήμα σας με το μυαλό σας, 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 βαθύτερη 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 κηρύνουν
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 προσλαμβάνετε 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 όλοι να αναζωογονηθείτε. Αλλά οφείλετε επίσης να δώσετε και στους
συνανθρώπους σας ένα τονωτικό ποτό για να μπορούν και εκείνοι να δοκιμάσουν
καθαρό διάφανο νερό και τότε, δεν θα θέλουν ούτε εκείνοι ποτέ πια να το χάσουν.
Όλοι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να αναζωογονηθούν από την Πηγή της Ζωής,
αλλά πολύ λίγοι τη βρίσκουν. Αυτοί οι λίγοι δεν αρκούνται σ’ αυτά που δεν τους
κάνουν νόημα, παρά αναζητούν την Αλήθεια. Για το λόγο αυτό λοιπόν απευθύνονται
σε ΜΕΝΑ, που είμαι η ΑΙΩΝΙΑ ΑΛΗΘΕΙΑ, για να τους δώσω μια δυναμωτική
τροφή, 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 πάντα 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 αρχική 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 στον άλλο κόσμο ή σας διοχετεύω τη
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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 με τη δική σας ζωή, 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 αρχική 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 αρχική αμαρτία, είναι αδύνατο να εξιλεωθείτε, είτε κατά την επίγεια
ζωή είτε στο υπερκόσμιο βασίλειο. Γιατί η αρχική 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 επίγνωσης,
εντούτοις άφησαν να τους κυριαρχήσει η αίσθηση ότι μπορούσαν να Με
υποσκελίσουν. Με άλλα λόγια η πληρότητα σε Φως και Δύναμη που διέθεταν τα
έκανε να γίνουν αλαζόνες/υπερόπτες.
Ως εκ τούτου, από μόνα τους δεν μπορούν να εξιλεωθούν γι’ αυτήν την αμαρτία.
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 πιο αβυσσαλέα βάθη, πράγμα που σημαίνει ότι έχασαν το
Φως και τη Δύναμη, μετατράπηκαν δηλαδή κατά έναν τρόπο στο αντίθετο, αφού
έχασαν όλες τις θεϊκές ιδιότητες και απέκτησαν στη θέση τους όλες τις κακές
ιδιότητες και ορμές. Έτσι μετατράπηκαν σε αντιπάλους Μου, ως το σημείο που οι
πνευματικές τους ουσίες σκλήρυναν εντελώς και δεν είχαν πλέον συνείδηση της
ύπαρξής τους.
Αυτά λοιπόν τα αποσκληρυμμένα πνεύματα Εγώ τα εξόρισα κλείνοντάς τα μέσα
σε μια φόρμα. Τα διέλυσα δηλαδή σε αμέτρητες πνευματικές μονάδες και τις
τοποθέτησα μέσα σε αμέτρητα δημιουργήματα, τα οποία έπλασε επί τούτω 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 μακαριότητα 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 γίνεται υπό καθεστώς
αναγκαστικής υποταγής στο νόμο - 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.
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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. Και συνάμα
χρειάζεται να γνωρίζει 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.
Ασφαλώς και στον άλλο κόσμο η σπλαχνική Αγάπη Μου πλησιάζει πάλι τις
ψυχές που ρεύουν στην άβυσσο. Βέβαια και στον άλλον κόσμο μαθαίνουν οι ψυχές
για το λυτρωτικό Μου έργο και μπορούν κι εκεί να πάρουν τον δρόμο της επιστροφής
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, και έτσι 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 επίγνωσή 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
Αρ.8587

15.8.1963
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 πορεύεσθε 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
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παραμελήσατε να καταφέρετε κατά την επίγεια ζωή, ακόμη και αν δεν χαθείτε για
αιώνες. 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 δεσμός
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. Διότι δεδομένου ότι είμαι καθ' όλα τέλειος, δεν μπορούσα να παρακάμψω τις
απαιτήσεις της Δικαιοσύνης Μου, έστω κι αν η Αγάπη Μου για σας είναι 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...
Όταν λοιπόν βρίσκεστε ως άνθρωποι στη γη, οφείλετε να φέρετε την παλιά σας
ενοχή κάτω από το σταυρό και να την παραδώσετε σ’ Εκείνον που πέθανε εξαιτίας
της.... Οφείλετε και πρέπει να βρείτε τον Ιησού, για να λυτρωθείτε 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 για 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 ενοχή 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, 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, Λυτρωτή 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 μπόρεσα να
κατοικήσω, επειδή ο άνθρωπος Ιησούς ήταν όντως γεμάτος αγάπη και προετοίμασε
το κατάλληλο κατοικητήριο μέσα του... Το ανθρώπινο περίβλημα περιέκλειε την
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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
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 πυρ της Αγάπης Μου, χωρίς να εξοντωθούν. Εγώ ο Ίδιος
λοιπόν ενσαρκώθηκα μέσα στον Ιησού ο Οποίος πνευματοποίησε εντελώς τον εαυτό
Του ώστε έτσι έγινε αποκλειστικά 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 όταν θα είσαστε πλημμυρισμένοι μ’ αγάπη και σεις οι ίδιοι, θα μπορείτε να
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 μόνο στο πνεύμα 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....
Αμήν
Αρ.8486

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 χάρη της αλήθειας, υπό την έννοια ότι επιθυμείτε να διαλευκάνετε τα πράγματα,
όπου υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις. Εφόσον σας αναθέτω το έργο να διαδώσετε
την αλήθεια, θα πρέπει να σας δίνω πάντα και τη διαφώτιση που χρειάζεστε, για κάθε
μία 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 πού 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 παρέμενε πάντα
πολύ συγκρατημένος ακόμη και στον κύκλο των ανθρώπων που σύχναζαν στο
πατρικό του σπίτι. Δεν συμμετείχε ποτέ σε διασκεδάσεις ή σε πολυπληθείς
συγκεντρώσεις, ήταν πάντα μόνος του ωριμάζοντας εσωτερικά χάρη στην ιδιαίτερη
προθυμία του να βοηθάει τους συνανθρώπους του που βρίσκονταν σε δεινή
κατάσταση. 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...
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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 έφηβος 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 από τη νεανική
του ηλικία, δάσκαλοι 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, χάθηκε 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 από το πρόσωπό του ήταν σε αφάνεια, 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 ολιγόλογος στις απαντήσεις του και φαινόταν να
αγνοεί τις συνήθεις γνώσεις του κόσμου... 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. Εντούτοις έπρεπε ο Ιησούς να αντεπεξέλθει μόνος του, έπρεπε
να αντιμετωπίσει τα πάντα ως άνθρωπος, όφειλε να καταπολεμήσει τα ένστικτα, τα
πάθη τα οποία ταλάνιζαν το σώμα 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 για τα πάντα και ήξερε ότι έπρεπε πρώτα να κατακτήσει
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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 επίγνωσης, 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 το γεγονός που επιτρέπω να συμβεί φανερά σε ένα απλό παιδί της γης, ότι
δηλαδή του μεταδίδω μέσω του πνεύματος την καθαρή αλήθεια από τα ύψη, 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 απευθείας 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’ αρχάς 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 συνανθρώπους του... 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 ύψιστη
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
λυτρώσω...
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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 χρέος σας εφόσον θέλετε να Με υπηρετήσετε. Θέλω
να έχετε καταλάβει εσείς οι ίδιοι καλά τα πάντα 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 φιλαυτία
τους και ήθελαν να «παίρνουν» αντί να «δίνουν».
Ο σπινθήρας της αγάπης σιγοκαίει στην κάθε ανθρώπινη καρδιά, μπορεί όμως να
αναφλεχθεί και να γίνει 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 ή και καθόλου εμφανίζεται έκδηλα, 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 μέχρι τότε ικανότητα να δημιουργεί και να δρα
χωρίς περιορισμούς, επειδή έπρεπε να προσαρμοστεί στα δεδομένα της ανθρώπινης
εξωτερικής μορφής της.
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Η αγάπη λοιπόν ήταν σε υψηλό βαθμό παρούσα μέσα στον Ιησού όσο ήταν
παιδάκι, ωστόσο η φυσική ανθρώπινη πλευρά του εκδηλωνόταν επίσης. Ο κόσμος,
δηλαδή ο δικός Μου και δικός του αντίπαλος 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 θέωσης 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 πίεζε, 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 ανέκαθεν προορισμένος γι’ αυτήν την αποστολή. Μια
ανώτατη φωτεινή οντότητα κατέβηκε στον κόσμο, ένα από τα παιδιά Μου που
ζούσαν μέσα στη Λαμπρότητα άρχισε 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 θέωση ενός ανθρώπου της γης 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 αποσύρθηκε 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, αφού νίκη του Ιησού σήμαινε
ότι κατίσχυε ολοκληρωτικά πάνω στον αντίπαλο του.
Γιατί την ελεύθερη θέληση του Ιησού δεν μπορούσε να την αγγίξει ο αντίπαλος
Μου καθώς 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 δεσμό με τους
ανθρώπους. Γιατί είχαν απομακρυνθεί πάρα πολύ μακριά από Μένα, και έτσι δεν
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ήταν πια ικανοί να ακούσουν τη Φωνή Μου, ούτε 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 διαβούν 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 ακουστεί υπερφυσικά, παρά 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 σε αυτήν, 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 μόνον μέσω ενός ανθρώπου
μπορούσα να το κάνω αυτό. Έτσι 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, 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 βρίσκονταν υπό την επήρεια του αντιπάλου Μου, ο οποίος τους
παρακινούσε μόνιμα να ζουν χωρίς αγάπη, με αποτέλεσμα να είναι και να
παραμένουν χωρίς δύναμη, ούτως ώστε δεν μπορούσαν να επιτύχουν καμία ανέλιξη.
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Εγώ με το παράδειγμά Μου τους έδωσα την απόδειξη ότι η αγάπη φέρνει σαν
αποτέλεσμα 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 αρχική 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 και ασπαζόταν το Λόγο Μου. Συνάμα 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 προαιώνιος Λόγος 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
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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 πράξη 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, δηλαδή με 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,
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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 εκ 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 προερχόταν από τους ουρανούς... 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 αντικούσουν ένα τέτοιο
φως και επομένως θα διαλύονταν κάτω από τη λάμψη του.
Έπρεπε ένας άνθρωπος να φέρει σε πέρας αυτήν την αποστολή, την απολύτρωση
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 ξύπνησαν 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 του και απ’ έξω...
Γιατί το ζητούμενο 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 φανερωθεί μέσα από μια αμαρτωλή ψυχή... Η ψυχή του
Ιησού ήταν μεν αναμάρτητη, πράγμα 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 εισήλθε 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,
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την οποία δεν είχε εγκαταλείψει πίσω της, 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 να νικήσει, φθάνει
και αυτός να ξυπνήσει και να καλλιεργήσει την αγάπη μέσα του... Θα πρέπει να
τονισθεί επανειλημμένα ότι ήταν απαραίτητο το έργο της απολύτρωσης να το
πραγματοποιήσει ένας άνθρωπος και ότι επομένως ο Ιησούς θα πρέπει κατ’ αρχή να
θεωρηθεί απλά σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος επέτυχε τη θέωση ήδη πάνω στη γη...
Και για το λόγο αυτό ο άνθρωπος αυτός υποτάχτηκε 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 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 κατοίκησε ο Ίδιος ο Θεός. Και μπορούσε να το κάνει, επειδή ήταν
αναμάρτητη και αγνή, καθότι η αγάπη της της έδωσε τη δύναμη ν’ αντισταθεί σε
όλους τους πειρασμούς ....
Αμήν
Αρ. 8586

13 και 14.8.1963
Τι ήταν 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, είτε είναι υλικό είτε πνευματικό
το δημιούργημα που βρίσκεται μπροστά στα μάτια σας.
Το από τι αποτελείται όμως αυτή η πνευματική ύπαρξη, 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 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
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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
προκλήσεις. Επειδή λοιπόν η αποστολή του Ιησού να ελευθερώσει την ανθρωπότητα
ήταν εξαιρετικά σημαντική, οι ακάθαρτες 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 εξουδετερώνοντας κάθε
εχθρική αντίπραξη ή τουλάχιστον εμποδίζοντας 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 ταλάνιζαν με τις πιέσεις τους, παλεύοντας δηλαδή με τους πειρασμούς 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
προσκολλούνταν 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 χάριν
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 για τη θέωση. 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 θέωσή του όμως μόνο υπεράνθρωπα 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
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στην αμαρτία. Σκοπός τους ήταν να γίνει ένοχος και ο άνθρωπος Ιησούς, αλλά δεν το
κατάφεραν.
Ο αγώνας ήταν σκληρός μα παρ’ όλα αυτά ο άνθρωπος Ιησούς τελικά
επικράτησε, δίνοντας έτσι την απόδειξη σε όλους τους ανθρώπους ότι χάρη στην
αγάπη αποκτούν επίσης τη δύναμη να αντισταθούν στους πειρασμούς που τους
προβάλλει ο αντίπαλος. Επιπλέον με το θάνατό 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 πλέον να ελευθερωθούν από τα
δεσμά του δεσμοφύλακά τους. Δεν είναι πια δηλαδή έρμαια του αντίθεου, 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 αντίπαλου εάν Του το ζητήσουν. Γιατί ο Χριστός ξέρει πώς 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...
Αμήν
Αρ.8965

18.4.1965
Η μαρτυρική πορεία του Ιησού Χριστού

Ένα έργο πολύ μεγάλης αγάπης και συμπόνιας πραγματοποίησε για χάρη σας ο
άνθρωπος Ιησούς, γιατί θέλησε να πληρώσει για την πολύ βαριά ενοχή σας καθότι
εξαιτίας της δεν θα μπορούσατε ποτέ 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 σπλαχνικό 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 δύσμοιρα αδέλφια του να ξεφύγουν από την
πνευματική τους αθλιότητα. Ποτέ δεν πρόκειται να συλλάβετε 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
εξαλείψει 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 επίσης για εκείνη την πρώτη αμαρτία για το γεγονός ότι τα
πλάσματα του Θεού κάποτε απέκρουσαν τη δύναμη που τους παρείχε η αγάπη του.
Έπρεπε να πάρει πάνω του τα μαρτύρια που περνούσε κάθε ψυχή που ήταν δίχως
δύναμη. Γιατί αυτή η πρώτη αμαρτία είχε επιφέρει 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 τον Θεό αντιπροσωπευτικά για όλους εκείνους που δέχονται αυτό το έργο
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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 τη φρίκη που τον περίμεναν, χωρίς να μπορεί να τα
απωθήσει, 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 βαδίσει 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 Εμένα το ποτήρι αυτό, ωστόσο να μη γίνει το δικό Μου, αλλά το δικό Σου
θέλημα!».
Μα 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 ήδη πριν από τη σταύρωση, πάθη τα οποία μπόρεσε να βαστάξει μόνο και
μόνο γιατί η αγάπη του ήταν τόσο δυνατή και τη δύναμη, τη χρησιμοποιούσε
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 εκείνη
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 πληρώσει το τίμημα για 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 μπορεί ο
Ίδιος ο Θεός να εκδηλωθεί μέσα σ’ αυτήν. 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 ως 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, δεν αρκεί όσο επίμονα και αν σας το υπενθυμίζουν, ότι 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
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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 αφορά, 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 απιστίας τους. 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, συνάμα 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 πράττουν
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 δράσεις 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 το θεόθεν Πνεύμα έξω από τον εαυτό του,
προκειμένου να ενισχυθεί, 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 κατοικητήριο της θείας Δύναμης σε μια μάλιστα
ασύλληπτη έκταση, όταν η ψυχή του έχει αυτοδιαμορφωθεί σε ουσία αγάπης,
ενισχύοντας έτσι την ενέργεια 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 δυνάμει της
θέλησής του. Μια τόσο λοιπόν ισχυρή θέληση κατείχε ο άνθρωπος Ιησούς...
Η ισχύς της θέλησής Του και η υπέρμετρη 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
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ενεργοποιήθηκε και έτσι συνδέθηκε με το πνεύμα έξω από τον εαυτό του... Το ρεύμα
της θεϊκής αγάπης έρρεε πλέον ανεμπόδιστα 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 ένα δοχείο 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 ανέκαθεν 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... Τα βάσανα 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
θέωση 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 μυστήριο, όσο
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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 την αμαρτία.
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 ήθελε να
λυτρωθεί. Μέσω της αγάπης του ήταν δεμένος μέχρι τέλους με Μένα, τον Πατέρα,
αλλά η ψυχή του μέσα στην αγωνία 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
πλέον 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 πληρώσει με τα πάθη του τους συνανθρώπους του.
Για το λόγο αυτό υπέφερε συνειδητά και πέθανε επίσης συνειδητά, γι’ αυτό Μου
ζήτησε να δείξω εύσπλαχνα 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 διαχωρισμός
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 περαιτέρω πάνω στη γη. Με αυτόν τον τρόπο
λοιπόν η Αγάπη νίκησε το θάνατο... ο θεϊκός Σωτήρας νίκησε τον Σατανά... το Φως
διαπέρασε το σκοτάδι και ελευθερώθηκε ο δρόμος για το αιώνιο Φως...
Αμήν
Αρ.8185

24.5.1962
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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 στο εσωτερικό του. Αυτό το πράγμα που
σημαίνει ότι υπέφερε και πέθανε ως άνθρωπος, δίχως να κάνει πια 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 διαδραματιστεί εντελώς ανθρώπινα,
επειδή δεν έπρεπε να πιστέψει κατ’ ανάγκη κανένας και οποιοδήποτε ασυνήθιστο
φαινόμενο θα σήμαινε ότι ο καθένας θα αναγκαζόταν να πιστέψει. Βέβαια αρκετούς
ανθρώπους τους είχε καταλάβει μια ταραχή λόγω της θανατικής εκτέλεσης στο
σταυρό, ορισμένοι 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 αρχική πτώση των πνευμάτων,
ήταν να αφοσιωθεί κανείς εθελοντικά στον Ιησού αναγνωρίζοντάς Τον συνάμα ως
τον Υιό του Θεού και τον Λυτρωτή 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 Λυτρωτή του
κόσμου και να κάνει χρήση της χάρης που εξασφάλισε 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 απολυτρωτική 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 αντίθεος, 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 συσχετισμό και την αιτία των γεγονότων
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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 σκοπός στην επίγεια ζωή είναι η ελεύθερη
δοκιμασία της βούλησης 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 αποδεχτεί 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 τούτω τη δύναμη γι’ αυτό η Αγάπη, η οποία Αγάπη ήμουν πάλι Εγώ...
Ωστόσο δεν εκμεταλλεύτηκε αυτή του τη δύναμη για να απαλλαγεί από τα πάθη
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
πώς 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 εξιλεωτική θυσία 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
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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 η «Θεότητα» μέσα στον άνθρωπο Ιησού, αφού τώρα το έργο είχε
ολοκληρωθεί 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 Μού την
έφερε πίσω ο θάνατος του Ιησού στο σταυρό, εφόσον βέβαια τα ίδια τα πλάσματα θα
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
λύτρωσης της συμφιλίωσης Θεού και ανθρώπων είχε ολοκληρωθεί. Εάν λοιπόν
δώσετε προσοχή στα λόγια του Ιησού στο σταυρό, τότε θα πρέπει να σας σπρώξει
κοντά του η αγάπη, την οποία ποθούσε να κατακτήσει 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 για σας ως τα
έγκατα προκειμένου να σας βοηθήσει να ανέβετε ξανά στα ύψη 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. Άλλωστε τη θυσία Μου,
που έγινε από αγάπη, μπορούσε να ξυπνήσει και μέσα σας την αγάπη. Τη θυσία Μου
μπορούσατε να την αναγνωρίσετε, γιατί δεν σας κρατούσε πια δέσμιους το σκοτάδι,
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αφού Εγώ σας είχα φέρει το «Φως»: τη θεϊκή Μου διδασκαλία αγάπης, η οποία
δείχνει ποιος είναι ο δρόμος που οδηγεί σε Μένα. Και εάν 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 δίνετε
προσοχή στη 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 λύτρωσε και απάλειψε
την ενοχή για την πρώτη σας πτώση.
Ως άνθρωπος Ιησούς σήκωσα 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 για τα έκπτωτα
αδέλφια του. 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 ήταν η Αγάπη - δηλαδή Εγώ ο Ίδιος - 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 αποσύρθηκε 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 βάδισε 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
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καθόλου, γιατί προκειμένου να εξαλειφθεί 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 εξιλαστική 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 εκδηλώνομαι. Μόνο το σώμα
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 ειδάλλως 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 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 εξαλειφθεί. 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 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 μέσα του, αν και παρέμεινα αδρανής,
προκειμένου το έργο της λύτρωσης να φθάσει στην αποθέωσή του, όπου ένας
άνθρωπος δέχθηκε να τον σταυρώσουν για χάρη των συνανθρώπων του και πρόσφερε
στ’ αλήθεια μια θυσία, την οποία Εγώ αποδέκτηκα ως εξιλασμό της ενοχής για 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 με αυτό ακριβώς το μαρτύριο εξιλέωσε για
την ενοχή με την οποία είχαν επιβαρυνθεί 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: «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί Με εγκατέλειψες;»
Ωστόσο ’σεις οι άνθρωποι δεν πρόκειται να συλλάβετε ποτέ το μέγεθος του
λυτρωτικού 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
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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
πρώτης 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 αντλείτε 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 Λυτρωτή του
κόσμου, γεγονός που σημαίνει να αναγνωρίζετε επίσης τη θειότητα του Ιησού.
Αυτό συνεπώς που προηγουμένως ήταν αδύνατο, δηλαδή να μεταμορφωθεί ο
άνθρωπος πάλι σε μια φωτεινή οντότητα, όπως ήταν αρχικά, 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 επίσης 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 υποταχθεί
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 το αίμα Του. Βέβαια
όμως έπρεπε η ελεύθερη θέληση εκείνων των ψυχών να είναι επίσης σεβαστή. Και,
φυσικά, εφόσον η ψυχή δεν κρατούσε μια εντελώς ενάντια στάση, 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 βούρκο 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
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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 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, ώστε να μείνουν έξω
από την κόλαση. 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 αποτέλεσμα 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 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 αρχικής αμαρτίας και ως εκ τούτου 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
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που τους είχαν 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 είναι να δεχτούν να τους
λυτρώσει η Αγάπη Μου ακόμη και εκείνοι 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 κάτω από τα 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, τις οποίες
αγγίζει 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 ουράνια, 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, ούτως ώστε τους ανοίγεται μπροστά τους η πύλη για το φωτεινό βασίλειο
και έτσι τερματίζεται μια μακριά μαρτυρική πορεία.
Αλλά όσοι δεν είναι ακόμη πρόθυμοι γι’ αυτό, στο τέλος θα φυλακιστούν και πάλι
μέσα στην ύλη, προκειμένου να έχουν πάλι τη δυνατότητα να ξαναγίνουν κάποτε
άνθρωποι με αυτοσυνείδηση και με τη δυνατότητα να αποφασίσουν εκ νέου.
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 αληθινά 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
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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, 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 επαναφέροντάς τους στη ζωή και όμως οι άνθρωποι δεν Με
πίστευαν ότι είχα εξουσία στη ζωή και στο θάνατο. Κι έτσι τους απέδειξα στον ίδιο
Μου τον Εαυτό ότι ήμουνα Κύριος επίσης και πάνω στο θάνατο, ότι 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 με
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
θειότητά 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 αληθινά 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
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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 κάποτε ο υπαίτιος 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. Ως άνθρωποι έχετε στη διάθεσή σας ζωτική δύναμη, την
οποία αρκεί να χρησιμοποιήσετε σωστά προκειμένου να κατακτήσετε 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 για τα κρίματά σας
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 έρθετε στη ζωή, την οποία δεν πρόκειται να
χάσετε πλέον.
Γι’ αυτό άλλωστε κανένα πλάσμα δεν πρόκειται ποτέ να χαθεί οριστικά, γιατί το
Απολυτρωτικό 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
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Αρ. 8189

31.5.1962
Η ανύψωση του Ιησού Χριστού στους ουρανούς

Η αποστολή Μου στη γη είχε ολοκληρωθεί όταν αναλήφθηκα 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 ένδυμα, 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 ένδυμα που μπορεί να φορέσει η κάθε ψυχή όταν εγκαταλείπει την
επίγεια ζωή και περνά ώριμη στο 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.
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Το γεγονός της ανάληψης έλαβε πραγματικά χώρα, ο άνθρωπος Ιησούς έδωσε μ’
αυτό την τελευταία απόδειξη της θειότητάς 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 λυτρωτικό 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 μέθεξης ενός ανθρώπου με το Θεό.
Ο άνθρωπος είναι ως άνθρωπος συνδεδεμένος ακόμη με την ύλη, τόσο με το
σώμα του όσο και με τις σκέψεις του, εφόσον αυτές δεν εγκαταλείπουν τον κόσμο για
να στραφούν προς το Θεό... Επομένως, όσο κρατάει αυτό, δεν πρόκειται να συλλάβει
ούτε το μυστήριο του πώς 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 το πνεύμα του
να ξυπνάει 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 ίδια 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, θα έχανε τις αισθήσεις του ακούγοντάς τα και μόνο, έτσι και
μπορούσε να πάρει έστω μια αντιπροσωπευτική ιδέα από αυτά που έπρεπε να
περάσω. Γιατί σίγουρα ήταν πάνω από τις ανθρώπινες δυνάμεις και παρ’ όλα αυτά
Εγώ υπέφερα 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
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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, επωμίστηκα συνειδητά το θάνατο στο
σταυρό. 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 απέφυγα 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 διαχωριστεί η Θεότητα 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 προηγουμένως 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 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 οποιοδήποτε τίμημα, οποιαδήποτε
βοήθεια χρειαζόταν για την απελευθέρωση των αλύτρωτων 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 επίσης έδειξε 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, με
αποτέλεσμα να γνωρίζει τα πάντα γύρω από τη γη και το πνευματικό βασίλειο και
επιπλέον μπορεί χάρη στην αγάπη να πνευματοποιήσει τελείως 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 στο πατρικό της. 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 αρχικής
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.
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Κατέβηκε ως υψηλή φωτεινή οντότητα στη γη και επέστρεψε πάλι στο φωτεινό
Βασίλειο ως Θεός, γιατί χάριν 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 υπέρμετρα 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, εφόσον 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 αδιερεύνητη και όσο και αν
τελειοποιείσθε διαρκώς, ωστόσο για σας θα παραμείνει ανεξερεύνητη σε όλη την
αιωνιότητα.
Οφείλετε βέβαια να επιδιώκετε την μέγιστη τελειοποίησή σας ώστε να ενωθείτε
τελικά μαζί Μου, γιατί προορισμός σας είναι να ενσωματωθείτε στην Υπόστασή
Μου. Είσαστε σπινθήρες φωτός που κάποτε εκπέμφθηκαν 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 αντίληψή 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 ιδέα μιας οντότητας, γιατί Εγώ δεν συναρτώμαι 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 θέωση,
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. Θα 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

177
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 στην αρχέγονη υπόστασή της, αφού
ήταν η ίδια 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 αντιλήψεις 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 τείνετε διαρκώς και αέναα να φθάσετε σε Εκείνον.
Αυτός από την πλευρά Του 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
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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’ ακούσουν πια τη φωνή του
Θεού, η οποία θα τους έδινε την απόδειξη για την παρουσία Του, 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 ειδάλλως 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 δια 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 θεότητά 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, προκειμένου 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 για το μυστήριο της αιώνιας Αγάπης, του προαιώνιου
Πνεύματος του Πατέρα, που ο Λόγος Του πραγματώνει 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....
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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 με 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 από αιωνιότητες ήταν η
πατρίδα τους....
Αμήν
Αρ 6575

16.5.1956

Η ένωση του πνευματικού σπινθήρα με το Πατρικό Πνεύμα του Ιησού
Όταν το πνεύμα μέσα στον άνθρωπο αφυπνίζεται και ζωντανεύει, τότε
συντελείται 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, σας έδωσα μια μεγάλη χάρη:
έβαλα καταρχάς 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 στο εσωτερικό 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....
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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
δεσμός με τον αντίπαλό 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 παρά εκείνη όπου οι
άνθρωποι βρίσκονται σε στενή επαφή μαζί Μου, καθότι ζουν με αγάπη και αφήνονται
να τους καθοδηγεί το Πνεύμα Μου.... Αυτή δε η κατάσταση είναι πάντα εμφανής
όταν δεν διαθέτουν καμία πίστη πια για τον Ιησού Χριστό, ο Οποίος με το θάνατό
Του στο σταυρό ήθελε να ενισχύσει την αδύνατη θέλησή τους ώστε να αποκοπούν
από τον αντίπαλό 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 Λυτρωτή 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 το πνεύμα κανένα
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 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 κοντά 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 στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού
και να πιστέψετε στο θεϊκό Λυτρωτή και στο έργο που έκανε από τη συμπόνια του
για σας.
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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 ένα κατάλληλο
περίβλημα μέσα από το οποίο μπορούσα να πραγματοποιήσω το λυτρωτικό έργο
Μου, εξιλεώνοντας για την ενοχή όλης της ανθρωπότητας λόγω της αποστασία της.
Για το λόγο αυτό το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι το όνομα του ΘΕΟΥ και ΠΑΤΕΡΑ σας
από αιώνια, γι’ αυτό πρέπει να συγκεντρώνεστε με βάση 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 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
αρχική 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 είναι απαραίτητο να πληροφορήσετε και τους συνανθρώπους
σας για τον Ιησού Χριστό θα σας είναι φανερό 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. Όμως αυτό 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 απελευθέρωσή
σας, ούτως ώστε να πάρετε και σεις συνειδητά θέση κάτω από το σταυρό του
Χριστού και να επικαλεσθείτε το Όνομα του Ιησού που είναι ο Θεός και Πατέρας σας
προκειμένου 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
την ενοχή της αρχικής πτώσης για να μπορούν να επιστρέψουν ως μακάριες
πνευματικές οντότητες εκεί όπου είχαν δημιουργηθεί.
Κι αυτή την οριστική παλιννόστηση στον Πατρικό Οίκο την κατέστησε δυνατή
για πρώτη φορά ο θεϊκός Λυτρωτής 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.
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Συνεπώς 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 ακούω και θα ικανοποιώ το αίτημά σας. Είμαι
πάντοτε και αιώνια ο Θεός και Δημιουργός σας, αλλά ΠΑΤΕΡΑΣ σας επίσης
μπόρεσα να γίνω χάρη στο έργο της λύτρωσης που πραγματοποίησε ο Χριστός. Γιατί
αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο λάβατε πλέον τη δύναμη που χρειαζόσασταν για να
γίνετε με την ελεύθερη θέλησή σας τέλεια όντα. Και έτσι πλέον για πρώτη φορά
αποκτήσατε τη δυνατότητα από «πλάσματά» Μου να μεταμορφωθείτε σε «παιδιά»
Μου, εφόσον βέβαια χρησιμοποιήσετε την ελεύθερη θέλησή σας για να επιστρέψετε
κοντά Μου.
Αυτή δε η ελεύθερη θέληση ενισχύθηκε μόνο 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 οίκο.
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 ανώφελα 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 στο Σταυρό εξίσου για όλους τους ανθρώπους. 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 παραμένετε 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
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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 αμέτρητο
χρόνο ή ακόμη και για την αιωνιότητα. Γιατί μπορεί να πρέπει να υπομένει για
ατέλειωτο ακόμη διάστημα τα μαρτύρια 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 πάλι στην αρχική 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 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
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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, συνεπώς 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 ωρίμασης
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 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, τον Οποίο τεκνοποίησε 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! Είναι οίηση και δεν αρμόζει 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. Η
ελεύθερη θέληση παίζει ένα βασικό ρόλο και στην ύπαρξη του ανθρώπου -που ήταν
κάποτε ένα αρχέγονο πνεύμα- και 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 αποκλειστικά εξαρτάται το αν ο άνθρωπος θα ξαναγίνει η
πνευματική 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
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τελειότητα που είχε αρχικά ως αρχέγονη οντότητα, η οποία τελειότητα είναι επίσης ο
σκοπός της ύπαρξης 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 δοθεί μέσω του «Πνεύματος του
Θεού», το οποίο είναι αυτή καθαυτήν 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 κατά 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 διεισδύει στο βάθος 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
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Αρ. 8680

21.11.1963
Στα βήματα του Ιησού...

Τη γέφυρα για το πνευματικό βασίλειο θα τη διαβαίνετε πάντα όταν ακολουθείτε
τον Ιησού, το θείο Λυτρωτή, ο οποίος έχτισε αυτήν τη γέφυρα για σας και
προπορεύτηκε την διάβηκε πρώτος για να σας δείξει το δρόμο. 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
δύσμοιρη 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, εξάλειψε τη μεγάλη ενοχή από την πρώτη τους πτώση. Ωστόσο οφείλει και ο
καθένας χωριστά να προσπαθήσει να τον ακολουθήσει ούτως ώστε να εξαγνίσει την
ψυχή του.
Ο μόνος τρόπος για ν’ αποβάλλει η ψυχή τις ακαθαρσίες της και να γίνει διάφανη
σαν κρύσταλλο είναι η αγάπη και τα βάσανα. 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 τους πόθους της, τις αδυναμίες και τα ελαττώματά
της, τα οποία κουβαλάει ακόμα επάνω της ως συνέπειες της πρώτης σας πτώσης.
Αυτό μπορεί δε να το κατορθώσει ο καθένας, εάν βαστάζει με υπομονή τα βάρη που
συνοδεύουν την επίγεια πορεία του, προσφέροντας συνάμα με θέρμη αγάπη στον
περίγυρο του.
Διότι η αγάπη είναι το ασφαλέστερο καθαρτήριο μέσο, καθότι διαλύει όλα τα
βρώμικα κατάλοιπα και τα σκληρά κελύφη που βαραίνουν ακόμη την ψυχή. Το να
υποφέρει δε κανείς - με εγκαρτέρηση - συνεισφέρει επίσης στην αποκρυστάλλωμα
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
η υπέρτατη 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, οφείλει να πιστεύει σ’ Αυτόν,
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όπως και στο γεγονός ότι ήταν ο Ίδιος ο Θεός ο Οποίος μέσα στον άνθρωπο Ιησού
πραγματοποίησε το σωτήριο έργο. Γιατί διαφορετικά, 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, τόσο
λιγότερο θα σας βαραίνουν τα βάσανά σας, επειδή η αγάπη είναι το καλύτερο
λυτρωτικό μέσο. Γιατί η φωτιά της αγάπης διαλύει όλα τα σκληρά κελύφη της ψυχής
κάνοντας να λιώσει οτιδήποτε ακάθαρτο και σκληρό. Η αγάπη επιφέρει μέσα σε
ελάχιστο χρόνο τον καθαρισμό της ψυχής, έτσι ώστε μπορούν να μετριασθούν τα
βάσανα της από τη στιγμή που η αγάπη την καθαρίζει ήδη με τη δράση της.
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 έργα 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 υπερφυσική 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 της πορείας στη γη, γιατί οδηγεί στην μέθεξη με την Αιώνια Αγάπη,
επειδή επαναφέρει τον άνθρωπο στην πρώτη κατάσταση 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 προήλθε κάποτε.
Αμήν
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ΣΤ. «ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΣΤΗΝ
ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΓΗΣ;»
Αρ. 8981

24.5.1965
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 περιβολή αυτού που αποτελεί το είναι σας ως εσάς των
ανθρώπων, ... της ψυχής, η οποία είναι άφθαρτη.
Ωστόσο αν δεν ασχοληθείτε οι ίδιοι με τέτοιες σκέψεις, δεν είναι δυνατό να σας
δοθεί οποιαδήποτε εξήγηση, γιατί μια τέτοια απάντηση προϋποθέτει ότι έχει τεθεί
ήδη μια ερώτηση, η οποία αποδεικνύει ότι κανείς ασχολείται σοβαρά με τέτοιες
αναζητήσεις. 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 παρέχω.
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
ωθήσουν ν’ ασχοληθείτε με πνευματικά ερωτήματα για να ξεφύγετε κάποτε από τον
κόσμο και όλα τα γήινα πράγματα, για να στρέφετε τη ματιά σας 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 διαβοείτε μόνο προσωρινά στη 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 μετατρέψετε ξανά 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, αν της 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
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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 στον εαυτό σας, σε τι δηλαδή αποσκοπεί 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
Μου, 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 νοερά... Διότι με αυτές τις ερωτήσεις ανοίγεστε σε 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 ώστε να
σας φέρουν στο σωστό δρόμο της πίστης και της αγάπης, δρόμο 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 εξετάσεις και θα μπορεί με βεβαιότητα να περάσει 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 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 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 σώμα του και έτσι ουσιαστικά τα
καταχράται. Σ’ αυτό δεν παίζουν κανένα ρόλο οι συνθήκες της ζωής του κάθε
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ατόμου, γιατί ήδη από μόνη της 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 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 θεό. 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 την αποδέχεται, με άλλα λόγια στρέφεται προς
τον αντίμαχο του Θεού λόγω τη ροπή του προς τις εγκόσμιες χαρές και τα γήινα
αγαθά. Ο Θεός εντούτοις 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 ο Θεός δεν επιβάλλεται επεμβαίνοντας στην
ανθρώπινη θέληση. Απλά είναι φανερό ότι φέρνει κοντά τους ανθρώπους οι οποίοι
μπορούν να αλληλοσυμπληρώσουν ο ένας τον άλλον. Με άλλα λόγια, οδηγεί τους
αδαείς 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 εξασθενημένη θέληση δεν είναι πια 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 του προσφέρει πολλά. Όταν μια επιθυμία μένει ανικανοποίητη, αυτό
μπορεί να οδηγήσει στο να την ξεπεράσει, πράγμα που αποτελεί αληθινή ευλογία. Σε
αυτή την περίπτωση 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

191
Αρ. 4445

29.9.1948

Η θέληση του Θεού, η θέληση του ανθρώπου... και η ελεύθερη θέληση
Τα γεγονότα στον κόσμο ακολουθούν την πορεία τους όπως είναι
προκαθορισμένα προ αιώνων. Αυτό σημαίνει ότι ναι μεν η ανθρώπινη θέληση
δρομολογεί τις εξελίξεις, ωστόσο τα αποτελέσματα που προκύπτουν από αυτές σαν
καρπός της θέλησης του ανθρώπου, ανταποκρίνονται στη Δική Μου τη βούληση. Με
άλλα λόγια εξυπηρετούν οπωσδήποτε την ανοδική εξέλιξη των ανθρώπων, εφόσον
αυτοί αντλήσουν το κατάλληλο όφελος από το κάθε γεγονός που 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. Ως εκ τούτου παρ’ όλα αυτά, ο καθένας μπορεί και να θέλει και να
ενεργεί ελεύθερα, δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαναγκασμένος να κάνει
ό,τι κάνει.
Το γεγονός ότι Εγώ το γνωρίζω εκ των προτέρων δεν αποτελεί απόδειξη ότι και
εξαναγκάζω 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 την έσχατη 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 αντιλαμβάνονται ότι Εγώ κατευθύνω τα πάντα. Την έσχατη εποχή κάποιοι
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
πνευματικό στόχο, να βρει το δρόμο που οδηγεί σ’ Εμένα, να Με αναγνωρίσει και να
συνδεθεί 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
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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 πρέπει 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. Όμως δεν Με αγαπάει, εάν Με αρνείται, δηλαδή δεν ακολουθεί
τις εντολές Μου, και δεν ζει με αγάπη για το Θεό και τον πλησίον του, καθώς
διαφορετικά αναγνωρίζει ότι ο Λόγος Μου είναι η φωνή του Πατέρα του.
Είναι ευνόητο λοιπόν ότι ευλογώ όσους Με δέχονται 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 τα λόγια του
πατέρα του;
Ήρθα στους δικούς Μου, αλλά δεν Με αναγνώρισαν! (Ιωάννης 1, 10-11) Σήμερα
έρχομαι πάλι στα παιδιά Μου, ωστόσο ποτέ άλλοτε δεν έδιναν τόσο λίγη προσοχή
στη Φωνή Μου. Διότι οι πιο πολλοί δεν αισθάνονται σαν παιδιά Μου, επειδή δίνουν
μεγαλύτερη σημασία στον κόσμο, οπότε για Μένα δεν ενδιαφέρονται. Και παρ’ όλα
αυτά αυτοαποκαλούνται πιστοί Μου.
Όμως Εγώ δεν αναγνωρίζω την πίστη τους, γιατί δεν διακρίνω καμία αγάπη στην
καρδιά τους. Ειδάλλως θα λαχταρούσαν να κατέχουν Εμένα και το Λόγο Μου, ή θα
αφουγκράζονταν τον απαλό τόνο της Φωνής Μου, όπου και αν ακούγεται. Όποιος
όμως απορρίπτει το Λόγο Μου, γιατί προτιμάει ετούτο τον κόσμο, αυτόν δεν τον
αναγνωρίζω σαν αληθινό παιδί Μου. Γιατί η Αγάπη Μου αγκαλιάζει μεν όλα τα
πλάσματά Μου, όμως θέλει και να είναι αμοιβαία.
Γι’ αυτό λοιπόν αγαπάτε Με και τηρείτε τις εντολές Μου, οπότε και τα λόγια
Μου θα σας φανούν πατρικά. Τότε η θέλησής σας δεν θα προβάλλει 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 ελέγξτε σοβαρά τον εαυτό σας, 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!
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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 αναγνωρίσουν πότε θα εκπληρωθούν.
Από την αρχή αυτής της περιόδου σωτηρίας της ανθρωπότητας που διανύετε,
υπεδείκνυα πάντα στους ανθρώπους το επερχόμενο τέλος, τα δεινά της έσχατης
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 στα μάτια τους παρουσιάζονταν τα
μελλοντικά γεγονότα σε εικόνες, τις οποίες δεν ήταν σε θέση να ερμηνεύσουν και
των οποίων η σημασία ήταν κρυφή ακόμη και για τους ίδιους τους προορατικούς.
Ωστόσο καμία 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 πώς θα
εξελίσσονταν οι άνθρωποι εγκόσμια και πνευματικά, διέκρινα όλες τις ελλείψεις και
την τυφλότητα 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
έσχατης 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 έσχατη εποχή θα είναι μόνο λίγοι εκείνοι που ακούν και βλέπουν
πνευματικά και που καταλαβαίνουν καλά τα οράματα των παλαιών προφητών Μου,
αναγνωρίζοντας την πνευματική κατάπτωση της ανθρωπότητας καθώς και την
εγγύτητα του προαναγγελθέντος τέλους.
Σε αυτούς τους ανθρώπους φωτίζω το πνεύμα τους, όποτε είναι απαραίτητο,
προκειμένου να πληροφορήσουν τους συνανθρώπους τους γύρω απ’ αυτά. Κι όταν θα
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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 εκείνων που για τους συνανθρώπους τους είναι
συνήθως ακατανόητα, ως στη στιγμή που θα ανασηκώσω 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, την οποία σύντομα θα ακολουθήσει το τέλος αυτής
της γης, μπορείτε όλες αυτές τις προειδοποιήσεις Μου να τις θεωρήσετε 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 τα πάνδεινα. 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 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, η γνώση των γεγονότων που άλλαξαν
ριζικά τη γη στο παρελθόν είναι κρυφή για τους ανθρώπους.
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 δεν μπορώ να κάνω τίποτα
άλλο 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
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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 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 πώς 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 αρχής κόσμου 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 είχαν 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 δώσετε λόγο 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 καταλαβαίνατε 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 εσείς 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 καλούν 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 να το κάνει... Το να θέλει όμως να προσφέρει αγάπη, είναι μια 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
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διάστημα που σας έχει παραχωρηθεί, θα πρέπει να το εκμεταλλευτείτε καλά και δεν
πρόκειται να μετανιώσετε... 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 η 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 μακαριοσύνη 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 στους λαούς 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 του 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 όταν το 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
παίρνει μορφές δίχως προηγούμενο. Σαν συνέπεια οι διαμάχες ανάμεσα στους
ανθρώπους θα γίνουν μόνιμες, παρ’ όλο που δεν έχει εκραγεί 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
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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 κόσμου, 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 ασυνήθιστα μεγάλα 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 αν σας
περιμένει η ζωή ή ο θάνατος, η απροσμέτρητη μακαριότητα ή μαρτύρια και πόνος, το
ύψιστο φως ή το βαθύτατο σκοτάδι... Κι όποιος επομένως θέλει να ζήσει, όποιος
θέλει να είναι μακάριος 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 συνεπώς 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 ανατροπή όμως
των νόμων 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 καταρρεύσει, 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 δεν αφήνουν να κλονισθεί η πίστη τους,
μένουν ενωμένοι και κουβαλούν το Θεό βαθιά μέσα στην καρδιά τους και γι’ αυτό
στο τέλος θα αρπαγούν από τη γη στους ουρανούς, 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. Γι’ αυτό 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 αρχής κόσμου στο σχέδιο του Θεού, πως τα πάντα εξαρτώνται
από το θέλημά του. Και να ξέορουν 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
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Αρ. 8512

28.5.1963

Η εξήγηση για τα δεινά και τις δοκιμασίες της έσχατης εποχής...
Σας καλώ να σκεφθείτε ότι την κάθε επιπλέον μέρα που σας χαρίζεται 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...
Έστω 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 τον Θεό και
Δημιουργό σας, του οποίου τη δύναμη αναγνωρίζετε και κάνετε έκκληση στην αγάπη
του για να σας βοηθήσει.
Το μόνο που ζητώ 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, από τον οποίο προήλθατε κάποτε. Επιπλέον, με αυτή την προσευχή
επιδιώκετε να συνδεθείτε μαζί Μου και πάλι, οπότε η δύναμή Μου μπορεί ξανά να
σας διαπεράσει.
Τότε αποκλείεται η οποιαδήποτε οπισθοδρόμηση και πτώση στα παλιά
αβυσσαλέα βάθη, αφού μπορώ να διεκδικήσω τα δικαιώματά Μου απέναντι στον
αντίπαλο 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, οπότε 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 τους και να συμπαρασταθούν στο συνάνθρωπο... Και όπου ανάψει μια
σπίθα αγάπης, θα βοηθήσω παραπέρα και Εγώ, δίνοντάς τους 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
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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... Μα μόνο αν κάνει πράξεις
αγάπης, την έχω κερδίσει για Μένα, γιατί τώρα πλησιάζει κοντά Μου
παραλαμβάνοντας συνεχώς ανανεουμένη 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.
Αυτή πρέπει να καταλάβετε όλοι ότι είναι η εξήγηση, που πολλές φορές η εσχάτη
εποχή σας φαίνεται 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
ύπαρξή Μου, ώστε ν’ αρχίσει πραγματικά να Μ’ αναγνωρίζει και να Μου
ανταποδίδει την αγάπη του... Κι Εγώ θα τον δεχθώ ως και την ύστατη 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
έγκατα... Διότι αφότου κάποιος Με αναγνωρίσει, δεν Με εγκαταλείπει πια ποτέ...
Αμήν
Αρ. 8085

22.1.1962

Προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα οριοθετούν 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 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 αλλάξει 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
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έχουν προβλεφθεί ως αρκετά για την εξέλιξη του πνευματικού στοιχείου... με άλλα
λόγια το σχέδιο Μου είναι καθορισμένο και χρονικά και τα χρονικά πλαίσια
τηρούνται ανάλογα με το πώς 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 πνεύματα που αποστάτησαν ανανεώνουν συνεχώς
την αντίστασή τους απέναντί Μου, γεγονός που απαιτεί να δημιουργούνται
καινούργιες συνθήκες. Επίσης μια άλλη αιτία είναι ότι πρέπει από καιρό σε καιρό να
αποκαθίσταται η έννομη Τάξη, την οποία δεν ακολουθεί 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
θετική 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 τόσο τεράστιες, που οι άνθρωποι στερούνται
οποιασδήποτε σχετικής γνώσης, και 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 ώστε 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 σας 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 πώς Μου προβάλλατε
αντίσταση τόσο πολύ χρόνο... γιατί κάποτε αναπόφευκτα θα γίνει η ένωση μαζί Μου,
κι αυτό σημαίνει επίσης αμέτρητη μακαριότητα, 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 έγκατα και δεν ησύχασε μέχρι που πέτυχε το σκοπό της...
Αμήν
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Αρ. 3905

16.10.1946
Ο Θεός εξηγεί το σχέδιο για τη σωτηρία του ανθρώπου

Με κάθε πληρότητα μπορείτε να πάρετε δύναμη και έλεος από Μένα, φθάνει να
το αποζητάτε και να είσαστε ανοικτοί γι’ αυτό. Κατά τον ίδιο τρόπο επίσης μπορεί το
Πνεύμα Μου να ενεργήσει μέσα σας, ανάλογα με το πόσο πολύ το ποθείτε. 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 αλληλοσυναρτήσεις, η
διακυβέρνησή Μου και η δράση Μου θα 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
σας, 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 σοφία της δύναμης 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
ύπαρξης 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 τηρείται η θεία Τάξη, η οποία απαιτεί να υπάρχει μια οριοθέτηση της
κάθε περιόδου εξέλιξης ή λατρείας. Διότι σύμφωνα με αυτή την αιώνια Τάξη Μου, το
στάδιο της εξέλιξης σαν άνθρωπος πρέπει να διανύεται μόνο υπό 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 πλήρη 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 διαλύεται και το πνευματικό
στοιχείο μέσα του αδρανοποιείται. Κάποιος ο οποίος 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 κοντά Μου με την ελεύθερη θέλησή του...
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Εάν κανείς γνωρίζει για το νόημα και το στόχο της δημιουργίας και της ζωής στη
γη, τότε γνωρίζει και για το αιώνιο σχέδιο λατρείας που έχω καταστρώσει.
Αντιλαμβάνεται τότε επίσης πως αυτές οι εποχές πρέπει να είναι επαλαμβανόμενες
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 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. Εύλογα 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 από μέσα Μου ως ακτινοβολία, τα οποία δεν ολοκλήρωσαν τον προορισμό
τους, γιατί Μου αντιτάχθηκαν. Αυτά λοιπόν που είχα εκπέμψει σαν δύναμη από μέσα
Μου, ήταν αυτοσυνείδητα, 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, ότι 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 οντότητας. Είχαν
δύναμη και φως για να μπορούν να ενεργούν ανεξάρτητα και ήταν απόλυτα τέλεια,
γιατί από Εμένα μόνο το τέλειο μπορεί να προέλθει.
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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, σαν απόδειξη της θεϊκής καταγωγής
τους, την ελεύθερη θέληση, η οποία μπορούσε να εκδιπλωθεί προς πάσα κατεύθυνση
και έτσι στράφηκε ενάντια στη θεϊκή. Ένα τέτοιο ον απαρνήθηκε μόνο τη δύναμη της
Αγάπης του Θεού, δηλαδή η διαρκή ακτινοβολία της Αγάπης Μου. Αυτό όμως
σήμαινε κατακόρυφη πτώση, στην πιο βαθιά άβυσσο, γιατί έτσι ήταν πια ανίκανο 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 πώς
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 εξαναγκασμένα από το φυσικό νόμο να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους με άλλη μορφή. Ό,τι βρίσκεται δέσμιο μέσα στα έργα της
Δημιουργίας με το σκοπό να ανέλθει σταδιακά ως την τελευταία βαθμίδα, είναι
πνευματικό πλάσμα που κάποτε βγήκε από μέσα Μου και στη συνέχεια έπεσε στα
βάθη.
Πρόκειται για το ο ν το οποίο Εγώ δημιούργησα 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 εξέπεσε το ον. Για ποιο πνεύμα μιλάτε; Δημιούργησα πνευματικά όντα και αυτά
εξέπεσαν από Εμένα. Συνεπώς η ψυχή δεν είναι «ψυχή ενός πνεύματος», παρά η
ψυχή είναι το ίδιο το αρχέγονο πνεύμα, το οποίο κάποτε εξέπεσε και τώρα
ενσαρκώνεται μέσα στον άνθρωπο για την τελική τελειοποίησή του. Στην περίπτωση
δε που ενσαρκώνεται ένα αρχέγονο πνεύμα, το οποίο δεν είχε εκπέσει, 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 κατά την επάνοδό 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 περιβολή, 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 δεσμό μ’
Εμένα για να είναι μακάριο αιώνια.
Αμήν
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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 επιτυχώς αυτό το σύντομο τελευταίο στάδιο. Δεν θα διστάζατε 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 ζητείται, 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 στην προηγούμρνη εξέλιξή σας. 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 την αιώνιο Τάξη...
Καταλάβετε πως είναι μια πράξη ευσπλαχνίας και αγάπης το γεγονός ότι σας έχω
αφαιρέσει αυτήν 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
ούτε σας αφήνω χωρίς καμία γνώση, έστω και αν μια τέτοια γνώση δεν μπορεί να
αποδειχθεί.
Έτσι λοιπόν μαθαίνετε 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 εντείνετε τον πνευματικό σας αγώνα, ο οποίος όμως τότε
διεξάγεται με απόλυτα ελεύθερη θέληση, οπότε αποκομίζετε τεράστια ευλογία...
Γι’ αυτό το λόγο μόνο σας λέω επανειλημμένα, να μην απορρίπτετε τίποτα, αλλά
να λαμβάνετε 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 τα 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 για το οποίο 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 ακολουθείστε σωστά το «Λόγο του Θεού». Γιατί αν τον ακούσετε
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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 τη θέλησή σας ή με το να
κατευθύνετε τη θέλησή σας προς το Δημιουργό σας, ή επίσης με πράξεις αγάπης, οι
οποίες είναι η πιο ασφαλής δέσμη 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 εξολοκλήρου στη σκέψη σας, καθότι 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 ελευθερωθείτε από τον
αναγκαστικό περιορισμό μέσα σε μια υλική μορφή, θα μπορείτε έτσι να περάσετε στο
μακάριο βασίλειο των πνευμάτων και εκεί θα ζείτε πια σε ελευθερία, σε φως, σε
μακαριότητα...
Αμήν
Αρ. 8564

20.7.1963
Η διαδικασία επιστροφής στο Θεό

Κανένα ον το οποίο προήλθε κάποτε από Μένα και τη Δύναμή Μου, δεν μπορεί
να χαθεί για πάντα... Η υπόστασή του παραμένει, διότι είναι άφθαρτη και επιστρέφει
απαράβατα σε Μένα, την προαιώνια Πηγή Δύναμης γιατί αυτός είναι ο νόμος της
αιώνιας Τάξης Μου. Ωστόσο μια 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 καθότι
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 ανεβαίνοντας προς τα πάνω, με το σκοπό πάλι κάποια στιγμή να ξανασμίξουν
μεταξύ τους σε ένα μοναδικό ον καθώς θα έπρεπε πάλι στο μέλλον να ενσαρκωθούν
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σε έναν άνθρωπο, επανσυνιστώντας το πρωταρχικό πνεύμα που είχε κάποτε εκπέσει
από το Θεό. Και τότε θα έπρεπε να περάσει την τελευταία δοκιμασία της θέλησής
του, να στραφεί δηλαδή εθελοντικά προς Εμένα, όπως κάποτε είχε απομακρυνθεί
εθελοντικά από κοντά Μου... Αυτή λοιπόν η ατέλειωτα μακριά ανοδική εξέλιξη,
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 αρχομανία...
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, οπότε 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 μαρτυρικός, που γι’ αυτό
αφαιρείται από τον άνθρωπο η ανάμνησή του, ούτως ώστε να μπορεί ν’ αποφασίσει
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 αυτενεργώντας, ωθούμενος από αγάπη και να
φθάσει μόνος του στην ωριμότητα, γι’ αυτό άλλωστε διανύει το δρόμο του πάνω στη
γη... Διότι ο άνθρωπος είναι ένα πρωταρχικό πνεύμα το οποίο εξέπεσε 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 μ’ Εμένα, 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 χαρακτηριστεί, 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. Ο σκοπός είναι να επιστρέψετε 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
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κάποια μέρα θα φθάσετε σίγουρα στον τελικό στόχο, να ενωθείτε απόλυτα μαζί Μου
μέσα στην καρδιά σας 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 επίγνωση. 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 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 λύτρωσης με τον Ιησού Χριστό

Η Ημέρα 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 λυτρώσει την ανθρωπότητα.
Η εξέλιξη των πνευμάτων στοιχείων είχε μείνει στάσιμη, δεν εμφανιζόταν καμία
πρόοδος πια, δεν υπήρχε καμία προσπάθεια με στόχο το Θεό, το Φως, την αιώνια
Αλήθεια. Κα η αγάπη μεταξύ των ανθρώπων είχε παγώσει... στη γη είχε επέλθει το
πιο χαμηλό σημείο πνευματικής απαξίωσης, 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
από τους ουρανούς μπορούσε να δοθεί... 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 αντιπάλου Του. Και μια τέτοια
οντότητα Φωτός ήταν ο Ιησούς ως προς την ψυχή Του, ενώ στο 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 αξιολογηθεί ανάλογα,
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
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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 τίμημα για το
πέρασμα από τη 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 μόνος Του από
τα δεσμά Του, αναζήτησε και βρήκε την πλήρη ένωση με το Θεό ήδη πάνω στη γη.
Και ταυτόχρονα λύτρωσε 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 έγκλειστο 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
λατρείας, με σκοπό να πετύχει την τελειωτική απελευθέρωση από κάθε 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 ως τον 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 έσχατη μέρα, για σας δεν
θα είναι η καταδίκη αλλά η λατρεία σας, φθάνει να εμπιστευθείτε τον εαυτό σας σ’
Αυτόν και στο έλεός Του...
Αμήν
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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 είναι ανεξήγητο... Θα πρέπει το βλέμμα των
υλιστών ανθρώπων να στραφεί αναγκαστικά στην επέμβασή Μου και όλες οι
ανθρώπινες επιδιώξεις 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 από τη πνευματική στάση του
καθενός απέναντι στο Δημιουργό και Συντηρητή των πάντων που θα κριθεί εάν η
φυσική καταστροφή θα έχει γι’ αυτόν 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
εφιστήσετε την προσοχή του κάθε συνανθρώπου σας 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 αμετάκλητο 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 σάς 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 ανυπολόγιστο 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 τα παγκόσμια γεγονότα θα βαραίνουν όλους σας και γι’ αυτό δίνετε λίγη
μόνο προσοχή σε αυτά που σας λέω Εγώ... Θα ενσκήψουν με τεράστια σφοδρότητα,
έτσι που δεν θα ξέρετε πώς να προφυλαχθείτε... Ωστόσο ακούστε αυτό τουλάχιστον,
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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 όλη του τη
δύναμη προκειμένου να σας έχει στο χέρι 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 τα κτίσματα
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 αντίθεες ιδιότητες, οι οποίες καταλύουν
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 εποικοδομητικό αποτέλεσμα 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 μέσα, όσο και σε ανθρώπινες ζωές.
Ωστόσο η ανθρωπότητα έχει γίνει αδιάφορη απέναντι σε τέτοιες απώλειες και δεν
δίνει σημασία στο τι αποτελέσματα γεννάει ο άνθρωπος με τη θέλησή του. 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
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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 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 αλληλοεξολόθρευση. 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
αντίπαλου του Θεού και οι σκέψεις και οι πράξεις της γίνονται όλο πιο άκαρδες.
Η επέμβαση του Θεού έχει σαν αποτέλεσμα απερίγραπτη δυστυχία και
εξαθλίωση. Παρ’ όλα αυτά είναι η μοναδική δυνατότητα για τους ανθρώπους να
οδηγηθούν ξανά στη θεία Τάξη και να αντιστρέψουν την πνευματική τους
κατάσταση, αν και αυτό δε θα συμβεί παρά με ελάχιστους ανθρώπους. Γι’ αυτό το
λόγο πλησιάζει διαρκώς πιο κοντά ο χρόνος όποιου θ’ αφανιστεί τελειωτικά όποιος
δεν θέλει να μεταστραφεί, 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
Να σκεφθείτε σταθερά πόσο απέραντη είναι η αγάπη Μου, που Με παρακίνησε
να φέρω σε πέρας το έργο για τη λύτρωσή σας. Όλα όσα έζησε και υπέφερε ο
άνθρωπος Ιησούς πάνω στη γη, έγιναν από αγάπη για τους συνανθρώπους του, γιατί
γνώριζε σε τι μεγάλη πνευματική φτώχεια βρίσκονταν. Γνώριζε ήδη μέσω της
ανθρώπινης κατάστασής 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
μέσα από Αυτόν τους ανθρώπους από την ενοχή τους. 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 υπόφερε, χάρη στην αδιάκοπη πάλη ενάντια στις επιθυμίες και τα
πάθη τα οποία προσπαθούσαν να βρουν έδαφος να προσκολληθούν επάνω του. Έτσι
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μπόρεσε να γίνει ένα άξιο σκεύος για Μένα τον ίδιο, το οποίο πλήρωσα 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
μακαριότητας. Και το αποκορύφωμα της γήινης πορείας Του ήταν ένα απαράμιλλο
έργο ευσπλαχνίας, με τα πικρότατα πάθη Του και τον οδυνηρό τούτο θάνατο στο
σταυρό ως 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 επετέλεσα 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 της πορείας ως 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
επετέλεσα 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 ήταν ο Εκλεκτός Μου» γιατί Μου ήταν
αφοσιωμένος με όλο του το πνεύμα, με όλη του την αγάπη. Γιατί όσο βρισκόταν μέσα
στην αμαρτωλή ανθρωπότητα η ψυχή του αναζητούσε αδιάκοπα Εμένα 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 πλήρωσε για 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 ορατή θεότητα για όλα τα πλάσματά Μου, τα οποία γίνονται άξια
να «δουν τον Θεό». Όσο ζείτε στη γη, μπορείτε μόνο να συνειδητοποιήσετε ζωντανά
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
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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 ως παρόν, ως
πραγματικότητα. Τότε μόνο θα συλλάβετε την ατέλειωτη Αγάπη Μου η οποία έχει
κάνει τα πάντα για να ξανακερδίσει 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 υπέφερε 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, βεβαρυμένο με ανομίες κόσμο. Ήρθε σε μια ανθρωπότητα η
οποία ήταν αμαρτωλή 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. Υπέφερε σωματικά και ψυχικά,
γιατί οι άνθρωποι του έκαναν όλα τα δυνατά βασανιστήρια, οτιδήποτε μπορούσε να
κάνει κάποιος για να τον βασανίσει, 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 στην κόλαση, στην επικράτεια του αντίμαχου του Θεού, όπου
βασίλευε απόλυτο σκοτάδι. Εκεί μέσα έπρεπε να περάσει απερίγραπτα μαρτύρια,
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επειδή καθετί το αμαρτωλό, το σκοτεινό, την άγγιζε επώδυνα. Διότι όλα τα κακά
πνεύματα 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 να πραγματοποιήσει
το έργο της λύτρωσης. Ο πόνος του για την άνομη ανθρωπότητα ήταν απέραντα
βαθύς. Έτσι τίποτα δεν τον τρόμαζε πια, γι’ αυτό βάδισε με αφοσίωση 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 για τους οποίους ο άνθρωπος Ιησούς έχυσε το αίμα του.
Η σφοδρότητα της αγάπης του θα πρέπει να σας συγκλονίζει τόσο πολύ που 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 έργο της συμπόνιας 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 το δρόμο του σταυρού,
αναγνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό σαν το θεϊκό Λυτρωτή τους και τον παρακαλούν
να συγχωρέσει την ενοχή τους.
Αμήν
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Αρ. 5630

19.3.1956

Η πνευματική καμπή 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 πνευματική καμπή 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 θα 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 πνευματικά 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 πνευματοποίηση 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 αξιοποιούσαν 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 τα 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
επαναστατικά, 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 επικείμενο τέλος.
Αμήν
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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 γίνετε
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 προσλάβετε 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 επιδίωξή σας 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 μακάρια 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
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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 μακαριότητά 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 αδιάκοπα 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 αντίπαλός Μου επιδιώκει
επίσης να κατευθύνει τη θέλησή σας, αν και δεν έχει το δικαίωμα να σας εξαναγκάσει
να στραφείτε προς το μέρος του. Αυτό που κάνει είναι να βάζει πάντα μπροστά 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 παρακαμπτήριους. 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 σοφά 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 ενσυνείδητα 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 δεχτήκατε να συνδεθείτε
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
με άμεσο δεσμό...
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Καταλαβαίνετε τι απαιτώ από σας; Θέλω μόνο Εγώ 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 αντίπαλό Μου,
τον οποίο και ακολουθήσατε με τυφλή αγάπη ενώ Εμένα Μ' εγκαταλείψατε. Έτσι
τώρα στη γη πρέπει ν’ αφήσετε τα πάντα 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 αρχική 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 κατακτήσετε 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 εποχή των δεινών - 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 και εάν θα καθοδηγηθείτε ώστε να
περάσετε ανέπαφοι μέσα από όλα αυτά. Όλα τα κακά σας βρίσκουν μόνο και μόνο
προκειμένου να μάθετε να πιστεύετε, εάν έχετε χάσει την πίστη σας. Πρέπει
επομένως να βαδίσετε στο μοναδικό δρόμο που μπορεί να σας επαναφέρει στην
πίστη. Όποιος αναγνωρίζει 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 τις αγωνίες σας και να αφεθείτε στο
θέλημά Του για να σας απαλλάξει από αυτές και τότε θα αντιμετωπίσετε αισθητά
ανακουφισμένοι όλες τις επικείμενες καταστροφές. Όλα αυτά τα δεινά θα γίνουν
αμετάκλητα, γιατί είναι απαραίτητο για τη λύτρωση της ανθρωπότητας. Διότι 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 πολλοί 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.
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Εάν λοιπόν η αγάπη του Θεού θέλει να αποφύγετε αυτό το μαρτύριο μετά το
θάνατο, είναι υποχρεωμένη να επέμβει και να σας υποβάλλει συμφορές οι οποίες
έχουν σκοπό να σας αφυπνίσουν.
Τις δοκιμασίες αυτές τις περνάτε πάντως 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 ηλίου φαεινότερα 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 εκπληρώσει το σκοπό
τους, γι’ αυτό θα τα 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
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Τη ριζική ανατροπή 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
παρασυρθούν στη δίνη από αυτή την ανατροπή ούτως ώστε κατόπιν να μπορεί κανείς
αληθινά 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’ αρχάς 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, οπότε απαιτείται
μόνο μια άλλη υλική μορφή προκειμένου να συνεχισθεί προς τα πάνω η εξέλιξη στη
Νέα Γη. Κι αυτά οι νέες δημιουργίες είναι τόσο πολύπλευρα, 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 συμβαίνει την τελευταία εποχή, κατά την οποία γίνονται παντού
αισθητά τα εμπόδια που προέρχονται από την δράση κακών δυνάμεων.
Έτσι λοιπόν η πράξη της ανάπλασης της Γης ολοκληρώνεται μέσα σε σύντομο
χρόνο, αλλά δεν τον αντιλαμβάνεται κανένας άνθρωπος. Διότι εκείνοι που έχουν
αρπαγεί και ανυψωθεί στα ύψη, επιστρέφουν στην αναπλασμένη Γη, αλλά οι ίδιοι δεν
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μπορούν να υπολογίσουν για πόσο χρόνο ήταν μακριά της, καθότι 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 πνευματοποιημένη μορφή που τους περιβάλλει, παρ’ όλο που
αποτελείται ακόμη από 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 είναι απόλυτα 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 περιβολή του, γιατί μόνο σ’ αυτή έδωσε την αγάπη του.
Αμήν

